Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN REKRUTACJI I KRYTERIA NABORU W PROJEKCIE
MOBILNOŚCI LEONARDO DA VINCI

§1
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników z Technikum Nr 1 w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie w projekcie pt.: „Praktyki zagraniczne drogą do rozwoju
osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego „ w ramach
programu Leonardo da Vinci
§2
Informacje o projekcie
1.

Projekt realizowany jest przez Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Kępnie w ramach Programu Leonardo da Vinci Mobilność – IV T 2013 a
instytucją partnerską – Berufsbildende Schulen des Landkreises Nienburg /Weser
Berliner Ring 45 w Niemczech

2.

Projekt realizowany będzie w okresie od 12.05.2014 r. do 10.12.2014 r.

3.

Adres beneficjenta projektu:

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
Ul. Sienkiewicza 25
63-600 Kępno
4.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach
programu „Uczenie się przez całe życie”

5.

Termin realizacji praktyki zagranicznej:
od 29. 09. 2014r. do 17. 10. 2014r.
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§3
Uczestnicy projektu
Uczestnikami projektu są uczniowie z klasy drugiej w roku szkolnym 2013/2014,
uczących się w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz żywienia i usług
gastronomicznych, którzy spełniają kryteria określone w niniejszym regulaminie i w wyniku
przeprowadzonej rekrutacji zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie.

§4
Harmonogram rekrutacji
Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem projektu. Stosowne ogłoszenia
dotyczące rekrutacji znajdować się będą na stronie internetowej szkoły i szkolnej tablicy
ogłoszeń.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Przekazanie informacji o realizacji projektu w ramach programu Leonardo da Vinci.
Powołanie komisji rekrutacyjnej.
Ogłoszenie regulaminu rekrutacji.
Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych uczniów przez komisję.
Wybór uczniów przez komisję rekrutacyjną:
a) przeliczenie punktów uzyskanych przez uczniów,
b) sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji rekrutacyjnej.
Ogłoszenie listy uczestników i listy rezerwowej.
Złożenie deklaracji przez osoby zakwalifikowane do realizacji praktyki w Niemczech

§5
Procedura wyboru uczestników projektu
1.

Uczniowie zostaną wyłonieni w wyniku rekrutacji przeprowadzonej przez Komisję
Rekrutacyjną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Technikum Nr 1w Kępnie.

2.

W skład Komisji rekrutacyjnej wchodzą:
a) Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Technikum Nr 1w Kępnie –
mgr Zygmunt Nowacki,
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b)
c)
d)
e)

koordynator projektu – mgr inż. Agnieszka Krysiak,
za-ca koordynatora projektu – mgr Urszula Tyra,
wychowawca klasy wytypowanej do wyjazdu – mgr inż. Katarzyna Grabicka,
nauczyciel j. niemieckiego – mgr Joanna Brajer, mgr Henryka Janecka-Dolata

3.

Uczeń ubiegający się o praktyki zagraniczne w ramach Programu LdV w wyznaczonym
terminie powinien złożyć w sekretariacie szkoły formularz zgłoszeniowy uczestnictwa,
podpisany przez siebie oraz rodzica lub opiekuna prawnego.

4.

Zakwalifikowanie ucznia na praktyki zawodowe zostanie dokonane na podstawie
następujących wymogów spełnionych w ramach klasyfikacji I semestru roku szkolnego
2013/2014:
a) średnia z przedmiotów zawodowych ( co najmniej 3,5)
b) średnia ocen na koniec roku 2013/2014 (co najmniej 3,0)
c) ocena za praktyki zawodowej/zajęcia praktyczne (co najmniej dobra)
d) ocena z języka niemieckiego (co najmniej dostateczna)
e) ocena z języka angielskiego (co najmniej dostateczna)
f) ocena z zachowania (co najmniej dobra)
g) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

A)W przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników projektu spełniających
wszystkie w/w wymogi rekrutacji, komisja rekrutacyjna przewiduje realizację II etapu
naboru uczniów w formie pisemnego testu z języka niemieckiego, którego wyniki
procentowe będą decydować o kolejności przyjęcia na listę odbywających praktykę
zawodową. Test będzie trwał 45 minut i obejmował podstawowe wiadomości
i umiejętności z zakresu klasy I technikum. Przystąpienie do II etapu naboru jest
jedynie możliwe dla uczniów, którzy nie spełnili jedynie 1 wymogu rekrutacji.
Zakwalifikowanie ucznia na praktyki zawodowe na listę rezerwową w ramach III etapu
rekrutacji zostanie dokonane na podstawie skali punktowej, a mianowicie:
Za test z języka niemieckiego (tylko pozytywną) - następująca punktacja:
Za ocenę celującą
- 6 pkt
Za ocenę bardzo dobrą
- 5 pkt
Za ocenę dobrą
- 4 pkt
Za ocenę dostateczną
- 3 pkt
Za ocenę dopuszczającą
- 2 pkt
Za ocenę z języka angielskiego(tylko pozytywną) - następująca punktacja:
Za ocenę celującą
- 6 pkt
Za ocenę bardzo dobrą
- 5 pkt
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Za ocenę dobrą
Za ocenę dostateczną

- 4 pkt
- 3 pkt

Za ocenę z zachowania (tylko pozytywną) - następująca punktacja:
Za ocenę wzorową
- 6 pkt
Za ocenę bardzo dobrą
- 5 pkt
Za ocenę dobrą
- 4 pkt
B) W przypadku uzyskania przez ucznia takiej samej sumy punktów w III etapie
rekrutacji o przyjęciu ucznia na listę rezerwową wyjeżdżających na praktykę do
Niemiec decydować będzie opinia wychowawcy, która uwzględniać będzie
zaangażowanie w życie klasy i szkoły.
5. Rekrutacja w ramach Programu LdV odbywać się będzie w formie posiedzenia Komisji
rekrutacyjnej.
6. Komisja rekrutacyjna wyłoni grupę 10 osób z zawodu technik architektury krajobrazu oraz
żywienia i usług gastronomicznych, zakwalifikowanych na praktyki zagraniczne. Jednocześnie
ogłoszona zostanie lista rezerwowa w ilości 2-6 osób. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone
do dnia 18.03.2014.
7 W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed
wyjazdem (nieobecności na kursach, spotkaniach informacyjnych) przez ucznia
umieszczonego na liście głównej, zostanie on wykluczony z wyjazdu na zagraniczną
praktykę, a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem
ustalonej na niej kolejności. Osoby rezerwowe wchodzą automatycznie na listę
wyjeżdżających w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy osoby zakwalifikowanej z listy
głównej.

§6
Postanowienia końcowe
1. W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie należy do Dyrektora Szkoły Technikum Nr 1 w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie.
2. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Programu „Uczenie się przez całe życie”
Leonardo da Vinci Mobilność IV T 2013.
3. Uczestnik nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie, chyba, że
zachodzą okoliczności opisane w Prawach i Obowiązkach Ucznia.
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4. Do czasu całkowitego rozliczenia projektu, tj. do końca lutego 2015, uczestnik jest
zobowiązany do udzielania wszelkich wyjaśnień w kwestiach ułatwiających ewaluację oraz
rozliczenie projektu.
5. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 24.02.2014 - od chwili ogłoszenia przez
Dyrektora Szkoły Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie.
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