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Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie „Europejska Mobilność Uczniów” realizowanym w Zespole Szkół Ekonomicznych i
Ogólnokształcacych nr 6 w Łomży

§1. Informacje o projekcie
1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa uczniów Zespółu Szkół Ekonomicznych i
Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, w projekcie „Europejska Mobilność Uczniów” – staże
zqagraniczne uczniów ZSEiO nr 6 w Łomży.

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”
Mobilność edukacyjna, Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia
zawodowego.
3. Główne cele Projektu:

- nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych w międzynarodowym
środowisku pracy,
- wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim, szczególnie
branżowym,
-utrwalenie, poszerzenie i pogłębienie teoretycznej wiedzy zawodowej uzyskanej w
szkole,
- uzyskanie walidacji nabytych umiejętności uczestników podczas stażu poprzez dokument
Europass Mobilność.
4. Projekt realizowany jest Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, w
okresie: 01.10.2014r. do 30.09.2015r. Udział uczestników w Projekcie jest bezpłatny.
5. W ramach projektu wsparcie otrzyma 24 uczniów klas III kształcacych w zawodach: technik
obsługi turystycznej i zawodach pokrewnych.
6. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
§ 2. Warunki uczestnictwa w projekcie
1. Uczestnikami projektu mogą byc uczniowie/uczennice ZSEiO nr 6 w Łomży w zawodach
wymienionych w §1 pkt.5.
2. Warunkiem uczestnictwa w w projekcie jest wyrażenie chęci uczestnictwa przez złożenie w
Biurze Projektu w terminie określonym w §3 wymaganego kompletu dokumentów
rekrutacyjnych:
a. formularza zgłoszeniowego podpisanego przez kandydata i Rodzica/Prawnego Opiekuna,
b. oświadczenia Rodzica/Prawnego Opiekuna Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na
uczestnictwo syna/córki w Projekcie,
c. deklaracji uczestnictwa, podpisanej przez uczestnika Projektu,
d. oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych, podpisanego przez uczestnika Projektu.
3. Dokumenty wymienione w pkt. 2 dostępne są na stronie internetowej www.perfect-project.eu/en
– projekt „Europejska Mobilnośc Uczniów”, a także w Biurze Projektu.
4. Uczestnik projektu posiada ważny paszport lub dowód osobisty co najmniej na kolejny rok
kalendarzowy.
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5. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostepny jest na stronie internetowej szkoły oraz
w Biuez Projektu..
§ 3. Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z kryterium grupy docelowej wskazanym w §1 pkt.5
niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z harmonogramem rekrutacji. W zależności od potrzeb
projektowych prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca, której celem jest uzupełnienie
osobowego składu poszczególnych grup.
2. Podstawowe kryteria rekrutacji na staże:
a. chęć udziału w Projekcie – rozumiana jako osobiste złożenie przez ucznia formularza
zgłoszeniowego w Biurze Projektu,
b. kształcenie się w zawodzie, do których kierowane jest wsparcie,
c. pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych i z języka angielskiego,
d. co najmniej dobra ocena zachowania,
e. zainteresowanie zawodem w danej branży.
3. Rekrutacje przeprowadza Zespół ds. rekrutacji powołany przez Dyrektora szkoły składający się z :
- dyrektor ZSEiO nr 6 – Paweł Drożyner
- kierownik szkolenia praktycznego – Małgorzata Rogalska
- nauczyciel przedmiotów zawodowych – Halina Grużewska
- nauczyciel języka angielskiego – Emilia Kordas
4. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół ds.rekrutacji listy

głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej oraz na stronie
internetowej szkoły.
5. W przypadku zbyt małej liczby Uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w
dowolnym momencie trwania projektu.
6. Harmonogram rekrutacji:
a. XII 2014 – II 2015 – rekrutacja główna
b. III 2015 - ewentualna rekrutacja uzupełniająca.
7. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
a. wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych: formularza zgłoszeniowego,
oświadczenia Rodzica/Prawnego Opiekuna Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na
uczestnictwo syna/córki w Projekcie, deklaracji uczestnictwa, oświadczenia Uczestnika
Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
b. weryfikacja złożonych dokumentów,
c. selekcja kandydatów ze względu na kryterium grupy docelowej,
d. sporządzenie listy uczestników,
e. przekazanie informacji osobom zakwalifikowanym do uczestnictwa w Projekcie.
8. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans.
9. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie, wraz z rodzicami/opiekunami
sa zobowiązani do udziału w spotkaniu informacyjnym.
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§ 4. Prawa i obowiązki uczestnika projektu
1. Każdy uczestnik Projektu ma prawo do:
a. Informacji na temat projektu umieszcanych na stronie internetowej szkoły, bądx
przekazywanej bezpośrednio uczestnikowi,
b. Nieodpłatnego udziału w projekcie,
c. uczestnictwa w pełnym cyklu zajęć do którego został zakwalifikowany,
d. zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,
e. otrzymania programu staży, materiałów szkoleniowych, materiałów o regionie, kraju,
map, folderów, przewodników, rozmówek,
f. otrzymania certyfikatów ukończenia stażu wydanych przez Instytucję Partnerską oraz z
zakładów pracy, w których uczeń odbywał praktykę zawodową,
g. otrzymania Europass Mobility, wystawionego zgodnie z międzynarodowymi wymogami
– w formie dwujęzycznej (polski i angielski).
2. Każdy uczeń zakwalifkowany do Projektu ma zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie oraz
koszty podróży w związku z udziałem w zagranicznych stażach..
3. Każdy uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
a. złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
b. zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu,
c. uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach przygotowania do stażu (podpis na
liście obecności),
d. 100% obecności na praktyce zawodowej (dotyczy: punktualności w miejscu

e.
f.
g.
h.
i.

odbywania praktyki, realizowania zadań powierzonych na praktyce oraz przez
opiekuna stażu, informowania koordynatora projektu o wszelkich
nieprawidłowościach mających wpływ na realizację stażu i stopień satysfakcji
uczestnika),
uczestnictwa w zajęciach kulturowych: wycieczkach i wyjściach do muzeów,
uczestnictwa w spotkaniach z opiekunami oraz zdawania relacji z przebiegu stażu,
prowadzenia dzienniczka praktyk,
czynnego uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu zgodnie z założeniami
projektu,
stworzenia prezentacji multimedialnej przedstawiającej efekty uczestnictwa w
projekcie

bieżącego informowania Biuro Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić
jego udział w Projekcie,
k. stosowania się do poleceń wydawanych przez poszczególne osoby bezpośrednio
związane z realizacją Projektu,
l. przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt i urządzenia
wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu.
Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do stażu poprzez:
a. zapoznanie się z informacjami przekazanymi na spotkaniu w szkole;
b. zapoznanie się ze Regulaminem szkolnym;
j.

4.
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uaktualnienie w razie potrzeby i w zależności od zawodu pracowniczej książeczki
zdrowia;
d. przygotowanie dzienniczka stażysty.
5. Uczeń ma obowiązek zachowania dyscypliny w pracy, przez co rozumie się:
a. właściwą postawę i kulturę osobistą;
b. poprawny wygląd i właściwy ubiór;
c. punktualność;
d. przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.;
e. dostosowanie się do ustalonego w zakładzie harmonogramu pracy;
f. rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna;
g. systematyczne codzienne odnotowywanie toku zajęć w dzienniczkach stażysty, poprzez
zapisywanie w nim wszystkich czynności przez siebie wykonanych;
h. przedkładanie każdego dnia dzienniczka stażysty opiekunowi w przedsiębiorstwie;
i. przedstawienie w ostatnim dniu stażysty dziennika zajęć celem wpisania oceny za odbyty
staż;
j. przekazanie w ustalonym terminie uzupełnionego dzienniczka stażysty wraz z wpisaną
oceną do opiekuna stażu.
6. Niezaliczenie stażu następuje w przypadkach:
a. niestawienie się ucznia w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia stażu;
b. nieodpracowanie opuszczonych zajęć;
c. samowolna zmiana miejsca odbywania stażu;
d. brak wymaganej dokumentacji stażu - niedostarczenie do opiekuna stażu dzienniczka
stażysty.
e. nie przestrzeganie obowiązującej u danego pracodawcy dyscypliny;
f. niepodporządkowanie się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy;
g. uzyskanie negatywnej oceny stażu.
c.

§ 5. Zasady organizacji zajęć przygotowawczych do stażu

1.Zajęcia w ramach przygotowania kulturowo – pedagogicznego zorganizowane będą w Zespole
Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży i podczas odbywania staży na
Litwie.
2.Zajęcia odbywać się będą w blokach kilkugodzinnych po zajęciach lekcyjnych/po odbyciu
stażu w danym dniu lub w dni wolne od zajęć dydaktycznych/staży i będą składały się z:
- przygotowania kulturowego - zajęcia mające na celu poznanie kultury i
obyczajów kraju goszczącego stażystów -5 godz.,
- przygotowanie pedagogiczne -zajęcia z zakresu zachowywania się w trudnych sytuacjach -5
godz.,
- zajęcć z wiedzy o regionie i kulturze – 5 godz.
3. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
4.Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mają obowiązek punktualnie i regularnie
uczestniczyć w organizowanych zajęciach.
5.Każdą nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić u prowadzących zajęcia.
Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach nie może przekroczyć 20% ogółu godzin. W
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przypadku opuszczenia więcej niż 20 % godzin przewidzianych na da ne zajęcia uczeń zostaje
skreślony z listy uczestników w projekcie.
6.Zaległości spowodowane nieobecnością na zajęciach uczestnik ma obowiązek uzupełnić we
własnym zakresie lub w formie indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym kurs.
7.W przypadku skreślenia ucznia z listy uczestników kursu, jego miejsce zajmie osoba z listy
rezerwowej. Skreślony z listy uczeń zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych
materiałów

§ 6. Zasady rezygnacji z udziału w projekcie
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności
finansowej w przypadku, gdy rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub
zdrowotnymi.
2. Uczestnik i Rodzic/opiekun prawny uczestnika jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w
terminie do 2 dni od momentu zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji wraz z
uzasadnieniem dołączajac stsoswne dokumenty: w pzrypadku choroby - zaświadczenia od lekarza z
Przychodni Medycyny Pracy, w przypadku zdarzeń losowych inne dokumenty poświadczające
zdarzenie losowe.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia do publicznej wiadomości, w całym okresie
realizacji Projektu.
2. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, jeżeli
zaistnieje okoliczność, nieprzewidziana w dniu wejścia w życie Regulaminu, wymagająca zmiany
w niniejszym Regulaminie.
3. Informacja o zmianie umieszczona zostanie w serwisie internetowym Projektu.
4. W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Dyrektora Zespołu Szkół
Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży.
5. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej
www.perfect-project.eu/en.

Łomża, dnia 01.12.2014r.
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Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy do projektu „Europejska Mobilność Uczniów”(nr umowy 2014-1-PL01-KA102-001130)
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE FORMULARZA DRUKOWANYMI LITERAMI, NIEBIESKIM DŁUGOPISEM
I.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA

Imię(imiona)

Nazwisko
Nazwisko
rodowe
Seria i nr
dowodu
osobistego
II.

PESEL

zgodnie z D.O

Data urodzenia

Miejsce
urodzenia

Data ważności
D.O

obywatelstwo

ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA
Miejscowość

Kod
pocztowy

gmina

(nazwa miejscowości
zamieszkania kandydata)

Ulica

Nr
domu

(w przypadku, gdy miejsce zamieszkania nie posiada nazwy ulicy
należy podać nazwę miejscowości zamieszkania)

Telefon
uczestnika

Telefon do
rodziców/opiekunó
w

Dane osoby bliskiej, przebywającej w Polsce, z która należy
kontaktować się w razie konieczności
Imie i nazwisko:
Adres:
Telefon:

Nr lokalu

Adres e-mail
Średnia ocena z
przedmiotów
zawodowych (za
ostatni semestr)
Miejscowość

Data

Ocena
zachowania
(za ostatni
semestr)
Czytelny
podpis
kandydata
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Ja, niżej podpisana(y), deklaruję z własnej inicjatywy chęć udziału w stażach osób
uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach realizowanych w ramach projektu pn.
„Europejska Mobilność Uczniów” przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr
6 w Łomży na podstawie umowy finansowej nr 2014-1-PL01-KA102-001130 z Narodową
Agencją Programu Erasmus+.
Oświadczam, iż znam i spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do
udziału w projekcie tj. jestem uczniem/uczennicą Technikum nr 6 w Zespole Szkół
Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, uczę się w zawodzie: technik obsługi
turystycznej, bądź do niego pokrewnym.
Zostałem poinformowany o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z
prawdą,

która

wynika

z

ogólnych

przepisów

Kodeksu

cywilnego

dotyczących

odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 361 i nast.). Ponadto zostałam(em) pouczony o
odpowiedzialności za błędy w składanych oświadczeniach woli na podstawie art. 86 Kodeksu
cywilnego.

…………………………………..
miejscowość, data

…………………………………..
czytelny podpis
Ucznia/Uczennicy
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Oświadczenie Rodzica/Prawnego Opiekuna Uczestnika Projektu
o wyrażeniu zgody na uczestnictwo syna/córki w projekcie

Ja niżej podpisany/-a .......................................................... legitymujący/-a się dowodem
osobistym nr: ……………......…… wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki - ucznia/uczennicy
klasy: ......... (np. III, IV) w zawodzie: ……….................……….………………… (np. technik
informatyk)
w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży w stażach osób uczących
się w zagranicznych przedsiębiorstwach, na które zakwalifikowany zostanie mój syn/córka. Termin
wyjazdu: kwiecień – maj 2015 (4 tygodnie).
Działania, o których mowa powyżej prowadzone są w ramach projektu pt. „ Europejska
Mobilność Uczniów” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w
Łomży na podstawie umowy finansowej nr 2014-1-PL01-KA102-001130 z Narodową Agencją
Programu Erasmus+.
Uczestnictwo w Projekcie jest nieodpłatne w związku z tym, że jest ono dofinansowane
ze środków Unii Europejskiej. Każdy uczeń/uczennica zakwalifkowany/-a do Projektu ma zapewnione
zakwaterowanie oraz koszty podróży w związku z udziałem w zagranicznych stażach.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że zajęcia w ramach przedmiotowego projektu mają
charakter pozaszkolny tj. polegają na udziale ucznia/uczennicy poza jego zajęciami w szkole oraz poza
jego miejscem zamieszkania. W związku z czym w przypadku zakwalifikowania mojego syna/córki na
tego typu zajęcia, wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki.
Wyrażam również zgodę na udział mojego syna/córki we wszystkich badaniach ankietowych
realizowanych w związku z uczestnictwem mojego syna/córki w projekcie.
Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,
akceptuję treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązuję mojego syna/córkę do przestrzegania.

…………………………………..
miejscowość, data

…………………………………..
czytelny podpis
Rodzica/Prawnego Opiekuna
Ucznia/Uczennicy
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Changing lives. Opening minds.
Erasmus+

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Europejska Mobilność Uczniów”
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1) administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+, z siedzibą w Warszawie przy ul.Mokotowskiej 43.
2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art.
27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji
projektu „Europejska Mobilność Uczniów”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i
sprawozdawczości w ramach Programu Erasmus+.
4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu
projekt – Zespołowi Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, z siedzibą
i
przy ul. Mikołaja Kopernika 16, 18-400 Łomża, oraz podmiotom, które na zlecenie
beneficjenta będą uczestniczyły w realizacji projektu,
5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

…………………………………..
miejscowość, data

…………………………………..
czytelny podpis
Ucznia/Uczennicy
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