REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
"Poland on the move" - praktyki zawodowe w Portugalii

§ 1.
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu pt.: "Poland on the move".
§ 2.
Informacje o projekcie
1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Morskich w Darłowie w okresie 2016-07-01 do 2018-06-30.
2. Projekt powstał w ramach Funduszy Europejskich i jest przez nie całkowicie finansowany.
3. Projekt skierowany jest do uczniów klas w zawodach: technik logistyk, technik hotelarstwa.
4. W projekcie może wziąć udział grupa maksymalnie 60 uczniów/uczennic, w tym 30 uczniów/uczennic w roku 2017 i 30
uczniów/uczennic w 2018 r
§ 3.
Zasady rekrutacji uczestników projektu
1. Rekrutacja prowadzona będzie w listopadzie 2016 r. i wrześniu 2017 r. przez Zespół Rekrutacyjny w Zespole Szkół Morskich w
Darłowie
2. W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą:
●
Dyrektor– Magdalena Miszke
● Wicedyrektor – Bogdan Balcerzak
● nauczyciele przedmiotów zawodowych – Agnieszka Mickiewicz, Urszula Kozłowska, Angelika Górska – Biela, Agnieszka
Lupke
● nauczyciel języka niemieckiego – Agnieszka Schlegel – Chmielnicka
● nauczyciel języka angielskiego – Alina Domżałowicz, Monika Mazepa, Dorota Jastrzębska
● inni nauczyciele – Beata Kałużna

3. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły, a także przekazany

uczniom/uczennicom przez wychowawców.
Uczestnikiem/uczestniczką projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie, jest
uczniem/uczennicą w zawodzie: technik hotelarstwa lub technik logistyk
5. Proces rekrutacji obejmuje:
●
Test z języka angielskiego
● Rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim
● Zebranie informacji na temat zachowania, frekwencji i ocen ucznia
● Zgodę rodziców
6. Uczeń/uczennica ubiegający/a się o udział w projekcie w wyznaczonym terminie powinien/powinna złożyć do mgr Agnieszki
Mickiewicz lub mgr Urszuli Kozłowskiej ( uczniowie klas hotelarskich), Angeliki Górskiej- Bieli lub Agnieszki Lupke (uczniowie
klas logistycznych) następujące dokumenty:
● formularz aplikacyjny - do pobrania ze strony ZSM;
● ankietę dla uczniów biorących udział w rekrutacji do projektu - do pobrania ze strony ZSM;
● zgodę rodziców - do pobrania ze strony ZSM
7. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy głównej i rezerwowej oraz
umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w ZSM oraz na stronie internetowej szkoły.
8. W przypadku gdy uczeń/uczennica zrezygnuje z udziału w projekcie, zostanie skreślony z listy uczestników lub nie wyrazi
zgody na przetwarzanie danych osobowych wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej,
9. Kandydat/kandydatka na uczestnika projektu powinien spełniać następujące wymagania:
● jest uczniem/uczennicą klasy o specjalności technik logistyk lub technik hotelarstwa,
● napisał/a test z języka angielskiego i przystąpił/a do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim
● posiada ważny paszport co najmniej na kolejny rok kalendarzowy lub dowód osobisty
●
informacje zebrane na temat zachowania, frekwencji i ocen ucznia pozwalają na zakwalifikowanie go do projektu
10. Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji uczeń/uczennica wypełnia oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych dla potrzeb projektu i pisemnie potwierdza zapoznanie się z zasadami udziału w projekcie.
11. Złożone przez kandydata/kandydatkę dokumenty nie podlegają zwrotowi.
12. W przypadku zbyt małej liczby Uczestników/uczestniczek rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania
projektu.
4.

13. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach decyduje wynik testu z języka
angielskiego oraz średnia ocen z przedmiotów zawodowych .
14. Wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny są ostateczne..
15. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu, wraz z opiekunami/rodzicami są zobowiązani do udziału w spotkaniu
informacyjnym z Zespołem Rekrutacyjnym.
16. Kryteria rekrutacji:
Kandydat/kandydatka będzie mógł /mogła uzyskać maksymalnie 30 punktów, na które składa się
1. Wynik testu z angielskiego (10 pkt.)
2. Ocena zachowania - (0-5 pkt)
3. Frekwencja – (0-4pkt)
4. Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej w języku obcym (0-5pkt )
5. Średnia ocen (0-6pkt)
§ 4.
Prawa i obowiązki uczestnika Projektu
1. Każdy Uczestnik/uczestniczka ma prawo do:
● nieodpłatnego udziału w praktyce w Portugalii,
● udziału w zajęciach i wycieczkach dodatkowych zorganizowanych w Portugalii dla uczestników projektu
●
oceny praktyki po jej zakończeniu,
● otrzymania materiałów promocyjnych i informacji na temat projektu
2. Uczestnik/uczestniczka zobowiązuje się do:
● uczestnictwa w praktyce w wyznaczonym miejscu – zakładzie pracy
● kulturalnego i bezkonfliktowego zachowania w miejscu zamieszkania w Bradze w Portugalii
● wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, ankiet poziomu zadowolenia
● do wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu (w
przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowi)
§5
Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie
1. Uczestnik/uczestniczka ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w
przypadku gdy:
● Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora ZSM w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego
bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna
prawnego);
● Rezygnacja po tym terminie jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni
od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być na piśmie, do której należy dołączyć
zaświadczenie do stosownej sytuacji
(np. zwolnienie lekarskie) w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być
podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.
§6
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w każdym czasie.
O każdej zmianie uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni.
Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.

