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 Regulamin rekrutacji do projektu Erasmus+  

"Otwórz się na nowy wymiar"  

w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu 

 

 

1. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym 

zasady równości płci. Beneficjent zakłada równy dostęp do Projektu zarówno 

kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych 

Uczestniczek/Uczestników Projektu. 

2. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadami równości, ze szczególnym 

uwzględnieniem przestrzegania zasad niedyskryminowania ze względu na  rasę, 

miejsce zamieszkania, religię, orientację seksualną, pochodzenie czy 

niepełnosprawność. 

3. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie z klas III, kształcący się w zawodach: 

technik informatyk, technik elektronik i technik realizacji nagrań i nagłośnień 

w ZSEiI w S-cu 

4. Warunkiem udziału w projekcie jest ukończenie do dnia wyjazdu na staż  

18-tego roku życia 

5. Kandydaci muszą zapoznać się z programem stażu i wszystkimi działaniami 

związanymi z realizacją projektu.  

 

6. Kandydat jest zobowiązany do: 

- dostarczenia wypełnionego formularza do celów rekrutacji (dane osobowe, ocena 

z zachowania , średnia ocena z przedmiotów zawodowych z ostatniego 

semestru, opinia wychowy klasy, informacja o braku przeciwwskazań zdrowotnych na 

wyjazd, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgoda rodziców na wyjazd oraz 

zaświadczenie o szczególnie trudnej sytuacji finansowej)  

- napisania CV i listu motywacyjnego w języku angielskim, 

- pozytywnego zaliczenia testu językowego, 

- złożenia wyżej wymienionej dokumentacji w terminie do 28 października 2016  

g. 15.00 do Sekretariatu Szkolnego 
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5. Zasady przydzielania punktów przy rekrutacji 

 Średnia ocen  z przedmiotów zawodowych z ostatniego semestru 

o Do 3,00 – 0pkt 

o 3,0 do 3,5 – 10 pkt 

o 3,6 do 3,9 – 20 pkt 

o 4,0 do 4,5 – 30 pkt 

o 4,6 do 5,0 – 40 pkt 

o Powyżej 5,0 – 50 pkt 

 Ocena z zachowania 

o Poniżej dobrej – 0 pkt 

o Dobra – 20 pkt 

o Bardzo dobra – 30 pkt 

o Wzorowa – 40 pkt 

 Znajomość języka angielskiego - na podstawie oceny z ostatniego semestru  

o Poniżej oceny dobrej – 0 pkt 

o Ocena dobra – 20 pkt 

o Ocena bardzo dobra  - 30 pkt 

o Ocena celująca – 40 pkt 

 Szczególne osiągnięcia w zakresie przedmiotów zawodowych (proszę załączyć 

kserokopię dyplomu) 

o Udział w olimpiadzie lub konkursie z zakresu przedmiotów zawodowych 

– 5 pkt 

o Udział w olimpiadzie lub konkursie na szczeblu wojewódzkim –  10 pkt 

o Udział w olimpiadzie lub konkursie na szczeblu krajowym – 15 pkt 

o Tytuł finalisty lub laureata na szczeblu krajowym- 20 pkt 

 Trudna sytuacja materialna rodziny, potwierdzona zaświadczeniem z MOPSu – 

10 pkt 

 Wynik testu z języka angielskiego – max 50 pkt 

 Ocena cv i listu motywacyjnego – max 10 pkt. 

 

6. Drugim etapem selekcji może być rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem 

przeprowadzona przez Komisję rekrutacyjną, a ostateczna decyzja zostaje podjęta na 

podstawie wyników z obu etapów selekcji. 



3 
 

7. Kandydaci zobowiązani są do aktywnego udziału w przygotowaniu pedagogiczno-

językowo-kulturowym, w tym do przeprowadzania badań, tworzenia strony 

internetowej związanej z tematyką projektu i innych zadań uzgodnionych 

z koordynatorami.  

8. Komisja w składzie: dyrektor szkoły, koordynatorzy projektu, kierownik szkolenia 

praktycznego, nauczyciel języka angielskiego oraz przedstawiciel Samorządu 

uczniowskiego na podstawie złożonych dokumentów oraz wyników rozmowy 

kwalifikacyjnej  dokona rekrutacji uczestników. 

9. Osoby zakwalifikowane podpisują umowę o odbycie stażu oraz obligatoryjnie 

uczestniczą w przygotowaniu kulturowym, językowym oraz spotkaniach 

organizacyjnych. 

10. Osoby niezakwalifikowane w postępowaniu rekrutacyjnym utworzą listę 

rezerwową. W przypadku rezygnacji lub innych zdarzeń losowych dotyczących ucznia 

zakwalifikowanego do wyjazdu jego miejsce zajmuje kolejny uczeń z listy rezerwowej. 

 

 

 

 

Opracowanie: 

mgr Beata Panuszewska – 

- koordynator projektów międzynarodowych  

  w  ZSEiI w Sosnowcu 

 


