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REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI 

 
w projekcie pt. „Zagraniczna mobilność uczniów ZST w Strzyżowie sposobem na ich rozwój 

zawodowy i osobisty”, numer umowy 2020-1-PL01-KA102-078864, realizowanym przez Zespół Szkół 
Technicznych w Strzyżowie w ramach programu Erasmus+ 

 
§ 1  

Definicje 
 

1. Projekt – „Zagraniczna mobilność uczniów ZST w Strzyżowie sposobem na ich rozwój 

zawodowy i osobisty” realizowany w ramach programu Erasmus Plus Akcja 1:, Mobilność 

osób uczących się i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, numer 

umowy 2020-1-PL01-KA102-078864 

2. Beneficjent – Powiat Strzyżowski/Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie 

3. Instytucja Wdrażająca - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu 

Erasmus Plus w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 142 A. 

4. Uczestnik Projektu: 

a. uczennica/uczeń klasy drugiej lub trzeciej Technikum Zespołu Szkół Technicznych 

w Strzyżowie ucząca/y się w zawodach: technik handlowiec, technik ekonomista, 

technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik informatyk, technik 

usług fryzjerskich, technik analityk, technik logistyk, 

b. uczennica/uczeń klasy trzeciej Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie mechanik 

pojazdów samochodowych, 

c. absolwentka/absolwent Technikum Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, 

która/który w momencie rekrutacji do Projektu posiada status uczennicy/ucznia klasy 

czwartej Technikum w Zespole Szkół Technicznych w zawodzie technik handlowiec, 

technik ekonomista, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik 

informatyk, technik usług fryzjerskich, technik analityk, technik logistyk. 

5. Komisja Rekrutacyjna - komisja powołana przez dyrektora szkoły w celu przeprowadzenia 

rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych. 

6. Komisja Odwoławcza - komisja powołana przez dyrektora szkoły w celu rozstrzygania 

ewentualnych przypadków spornych. 

 
§ 2 

Zasady ogólne 

 
1. Okres realizacji Projektu trwa od 1 października 2020 r. do 9 grudnia 2022 r. 

2. W ramach Projektu pełnym wsparciem zostanie objętych 58 uczestników, w tym: 

a. uczniowie uczęszczający do klasy drugiej lub trzeciej Technikum w Zespole Szkół 

Technicznych w Strzyżowie w zawodach wymienionych w § 1. pkt. 4a, 

b. uczniowie uczęszczający do klasy trzeciej Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół 

Technicznych w Strzyżowie w zawodach wymienionych w § 1. pkt. 4b, 

c. absolwenci Technikum Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, którzy w momencie 
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rekrutacji do Projektu posiadają status ucznia/uczennicy klasy czwartej,  zawodach 

wymienionych w § 1. pkt. 4c, 

3. W zajęciach kulturowo – językowo – pedagogicznych realizowanych w ramach Projektu 

obowiązkowo udział wezmą również uczestnicy z listy rezerwowej, liczącej 7 uczestników 

dla pierwszego naboru i 7 uczestników dla drugiego naboru. Uczestnicy z listy rezerwowej 

biorą udział w zajęciach przygotowawczych na takich samych warunkach jak Uczestnicy 

Projektu. 

4. Na liście rezerwowej znajdą się osoby z najwyższą liczbą punktów, bez podziału na zawody, 

które nie zakwalifikowały się do udziału w Projekcie.  

5. Głównym celem Projektu jest rozwój zawodowy uczniów i absolwentów Zespołu Szkół 

Technicznych w Strzyżowie, wpływający na wzrost ich szans na zatrudnienie i mobilności na 

rynku pracy poprzez udział w praktykach zagranicznych. 

6. W ramach Projektu zostaną zorganizowane 4-tygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe 

w Niemczech, w dwóch terminach, dla dwóch różnych grup uczniów, dla których zostaną 

zorganizowane oddzielne dwa nabory. 

7. Szczegółowe cele Projektu to: 

− nabycie kwalifikacji kluczowych dla możliwości uzyskania przyszłego zatrudnienia, 

potwierdzonych międzynarodowym certyfikatem, 

− ugruntowanie i poszerzenie kompetencji zawodowych wymaganych przez polskiego 

i europejskiego pracodawcę, 

− zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku,  

− umożliwienie Beneficjentom poznania i porównania różnych aspektów działalności 

przedsiębiorstw w obu krajach,  

− poznanie zasad pracy w środowisku międzynarodowym,  

− wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem obcym, także zawodowym, 

− zdobycie kompetencji społecznych, koniecznych do poruszania się na europejskim 

i krajowym rynku pracy,  

− podniesienie na wyższy poziom kształcenia zawodowego,  

− wspieranie beneficjentów pochodzących z terenów zagrożonych dużym bezrobociem, 

− poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów Niemiec. 

 
§3 

Zakres wsparcia 

1. Wsparcie oferowane w ramach Projektu obejmuje (w ramach I i II naboru): 

a) 40 godzin bezpłatnych zajęć kulturowo – językowo – pedagogicznych (wsparcie to 

dotyczy wszystkich uczniów zakwalifikowanych do udziału w tych zajęciach), 

b) materiały dydaktyczne i materiały piśmiennicze (wsparcie to dotyczy wszystkich 

uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach kulturowo – językowo – 

pedagogicznych), 

c) praktykę uczniowską w niemieckich firmach dla 48 osób, 
d) praktykę absolwencką w niemieckich firmach dla 10 osób,  
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e) pokrycie kosztów przejazdu do Drezna (miejsca czterotygodniowej praktyki 

zawodowej) i w stronę powrotną do Polski, 

f) pokrycie kosztów zakwaterowania w miejscu praktyk, 

g) kieszonkowe na wyżywienie i bilet miesięczny na komunikację miejską, 

h) zajęcia adaptacyjne, kulturoznawcze i rekreacyjne organizowane przez Partnera 

w Dreźnie, 

i) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności 

cywilnej, 

j) wsparcie pedagogiczne polskiego opiekuna grupy, 
k) wsparcie językowe online na platformie OLS. 
 

§ 4 
Uczestnicy projektu 

1. W ramach pierwszego naboru do projektu, Uczestnikiem Projektu może zostać wyłącznie:  

a) uczennica/uczeń uczęszczająca/y trzeciej klasy Technikum (absolwent szkoły 

podstawowej) w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie, ucząca/y się w zawodach:  

technik handlowiec, technik ekonomista,  technik pojazdów samochodowych,  technik 

mechanik, technik informatyk,  technik usług fryzjerskich,  technik analityk,  technik 

logistyk.  

2. W ramach drugiego naboru do projektu Uczestnikiem Projektu może zostać wyłącznie:  

a) uczennica/uczeń uczęszczająca/y do drugiej lub trzeciej klasy Technikum w Zespole 

Szkół Technicznych w Strzyżowie, ucząca/y się w zawodach technik handlowiec, 

technik ekonomista, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik 

informatyk, technik usług fryzjerskich, technik analityk, technik logistyk.  

b) uczennica/uczeń uczęszczająca/y do klasy trzeciej klasy Branżowej Szkoły I Stopnia 

w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie, ucząca/y się w zawodzie mechanik 

pojazdów samochodowych,  

c) absolwent/ka Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie, który/a 

w momencie rekrutacji do Projektu posiada status ucznia klasy czwartej Technikum w 

Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie w zawodzie technik handlowiec, technik 

ekonomista, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik 

informatyk, technik usług fryzjerskich, technik analityk, technik logistyk.  

3. Każdy uczestnik Projektu musi spełnić poniższe warunki formalne określone w niniejszym 
Regulaminie: 

a. zapoznał się z Regulaminem Uczestnictwa i Rekrutacji w Projekcie (dostępny na stronie 

internetowej szkoły), 

b. wypełnił i złożył w wyznaczonym terminie kwestionariusz zgłoszeniowy do Projektu do 

Biura Projektu w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie, 

c. otrzymał zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Projekcie, 

d. wyraził zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz 

wykorzystanie wizerunku na potrzeby Projektu, 

e. złożył w terminie określonym postanowieniami niniejszego Regulaminu wszystkie 
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wymagane dokumenty, 

f. nie był uczestnikiem innych projektów praktyk zagranicznych, realizowanych w Zespole 

Szkół Technicznych w Strzyżowie ze środków finansowych Unii Europejskiej (dotyczy 

praktyk uczniowskich), 

g. uzyskał na koniec roku szkolnego poprzedzającego rekrutację do Projektu frekwencję 

co najmniej 75%, 

h. uzyskał na koniec roku szkolnego poprzedzającego rekrutację do Projektu ocenę 

z zachowania co najmniej dobrą, 

i. uzyskał na koniec roku szkolnego poprzedzającego rekrutację do Projektu ocenę 

z języka niemieckiego co najmniej dostateczną, 

j. uzyskał na koniec roku szkolnego poprzedzającego rekrutację do Projektu średnią 

z ocen z przedmiotów zawodowych co najmniej 3.0,  

k. otrzymał jako uczeń Branżowej Szkoły I Stopnia, posiadający status pracownika 

młodocianego zgodę swojego pracodawcy na udział w Projekcie, 

l. uzyskał zaliczenia ze wszystkich zajęć w ramach szkolenia kulturowo – językowo – 

pedagogicznego, 

m. wziął udział w zorganizowanym przed wyjazdem na praktyki spotkaniu integracyjnym, 

n. wziął udział w kursie językowym online na platformie OLS, 

o. uzyskał pozytywną ocenę Komisji Rekrutacyjnej, 

p. podpisał (wraz z rodzicami/prawnymi opiekunami) przed wyjazdem umowę o staż wraz 

z załącznikami, 

q. posiada status ucznia Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w okresie rekrutacji 

do Projektu i realizacji zajęć przygotowawczych, a w przypadku uczniów klas drugich 

i trzecich w okresie pobytu na zagranicznych praktykach. 

4. Zgłoszenia niekompletne oraz uzupełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane.  

 

§ 5 
Zasady rekrutacji Uczestników w ramach I i II naboru do Projektu 

 
Poniższe zasady rekrutacji Uczestników obowiązują zarówno w ramach pierwszego jak i drugiego 

naboru do Projektu 
 

1. O udziale w Projekcie i miejscu na listach rankingowych, utworzonych oddzielnie dla każdego 

zawodu, oraz oddzielnie dla absolwentów, decydować będzie liczba uzyskanych punktów 

rekrutacyjnych. 

2. Zakwalifikowanie się do udziału w projekcie nie jest równoznaczne z udziałem 

w zagranicznych praktykach zawodowych w ramach projektu.  

3. O udziale w praktykach zagranicznych decydować będzie zakwalifikowanie się do udziału 

w projekcie oraz uzyskanie zaliczenia z wszystkich zajęć w ramach przygotowania językowo – 

kulturowo – pedagogicznego.   

4. Ostateczna lista uczestników zagranicznych praktyk zostanie ogłoszona po zakończeniu zajęć  

w ramach przygotowania językowo – kulturowo – pedagogicznego. 

5. Punkty rekrutacyjne zostaną przyznane na podstawie wymienionych poniżej ocen uzyskanych 
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przez uczennicę/ucznia na koniec roku szkolnego 2020/2021: 

a) oceny z języka niemieckiego,  

b) średniej ocen z przedmiotów zawodowych, 

c) oceny zachowania 

 

Zgodnie z poniższym schematem: 

a) ocena z języka niemieckiego co najmniej dostateczny (uczniowie z niższą oceną nie 
mogą brać udziału w Projekcie) 

 

ocena Liczba punktów 

celujący 20 pkt 

bardzo dobry 15 pkt 

dobry 10 pkt 

dostateczny 5 pkt 

 

b) średnia ocena z przedmiotów zawodowych: co najmniej 3.00 (uczniowie z niższą średnią 
oceną z przedmiotów zawodowych nie mogą brać udziału w Projekcie) 

 

Średnia ocen (przedziały) Liczba punktów 

5,25 i wyższa 20 pkt 

5,00 - 5,24 18 pkt 

4,75 - 4,99 16 pkt 

4,50 - 4,74 14 pkt 

4,25 - 4,49 12 pkt 

4,00 - 4,24 10 pkt 

3,75 - 3,99 8 pkt 

3,50 - 3,74 6 pkt 

3,25 - 3,49 4 pkt 

3,00 - 3,24 1 pkt 

 

c) zachowanie: ocena co najmniej dobra (uczniowie z niższą oceną z zachowania nie mogą 
brać udziału w Projekcie) 

 

Zachowanie Liczba punktów 

Wzorowe 20 pkt 

Bardzo dobre 15 pkt 

Dobre 5 pkt 

 
6. Łącznie do zdobycia jest 60 punktów. 

7. W przypadku zdobycia równej liczby punktów, o kolejności wpisania kandydata na listę 

rankingową decydowała będzie: 
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a. w pierwszej kolejności wyższa ocena z języka niemieckiego, 

b. w dalszej kolejności wyższa średnia ocen z przedmiotów zawodowych, 

c. następnie - wyższa ocena zachowania, 

d. jeśli powyższe rozwiązanie nie będą rozstrzygające - zadecyduje aktywność 

kandydata w życiu szkoły, w przypadku braku takiej aktywności, zadecyduje rozmowa 

rekrutacyjna z komisją rekrutacyjną Projektu sprawdzająca znajomość regulaminu 

pobytu uczniów/absolwentów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie na 

praktykach zawodowych w Dreźnie. 

8. W przypadku ucznia, który nie posiada oceny końcowej z języka niemieckiego i jest zwolniony 

z nauki języka niemieckiego jako drugiego języka obcego nowożytnego, punktacja w ramach 

tego kryterium zostanie przyznana na podstawie oceny końcowej z języka angielskiego. 

9. Spośród zgłoszonych kandydatów,  do udziału w Projekcie, zostaną zakwalifikowane osoby, 

które posiadają największą liczbę punktów rekrutacyjnych, w podziale na poszczególne 

zawody.  

10. Kandydaci z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowani do udziału w praktykach zagranicznych 

w przypadku rezygnacji lub wykreślenia innych Uczestników z listy podstawowej w trakcie 

przygotowywania do mobilności. Podstawą zakwalifikowania się osób z listy rezerwowej 

będzie spełnianie kryteriów formalnych, liczba punktów rekrutacyjnych na liście rezerwowej 

oraz zaliczenie zajęć przygotowawczych. 

11. Warunkiem koniecznym, pozwalającym Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu na udział 

w zagranicznych praktykach jest aktywny udział i ukończenie zajęć w ramach przygotowania 

językowo – kulturowo – pedagogicznego. Szczegółowe zasady i warunki zaliczenia zajęć 

zostaną przedstawione przez prowadzących poszczególne zajęcia na pierwszym spotkaniu 

z uczestnikami i obejmować będą:  

a. uzyskanie min. 80% frekwencji na wszystkich zajęciach językowo – kulturowo – 

pedagogicznych, 

b. uzyskanie zaliczenia z zajęć kulturowych i pedagogicznych, w wybranej przez 

prowadzących zajęcia formie (np. przygotowanie przez uczestnika zajęć prezentacji 

multimedialnej/pracy pisemnej) 

c. uzyskanie zaliczenia z zajęć przygotowawczych z języka niemieckiego, w wybranej 

przez prowadzącego zajęcia formie (np. test, wypowiedź ustna/pisemna, korzystanie 

z platformy wsparcia językowego online OLS). 

12. Niespełnienie przez Uczestnika Projektu któregokolwiek z powyższych warunków skutkuje 

wykreśleniem z listy Uczestników Projektu i zakwalifikowaniem kandydata z listy rezerwowej 

zgodnie z kolejnością, do udziału w Projekcie.  

13. Nieobecność na kursie przygotowawczym może być spowodowana wyłącznie chorobą lub 

ważnym zdarzeniem losowym. Uczestnik zobowiązany jest przedstawić prowadzącemu 

zajęcia usprawiedliwienie w terminie 7 dni od daty zaistnienia nieobecności. W przypadku 

niezgłoszenia takiego usprawiedliwienia prowadzący zajęcia przekazuje informację 

Koordynatorowi Projektu.  

14. W przypadku, kiedy uczeń zakwalifikowany do wyjazdu na praktyki, na skutek zdarzenia 

losowego nie będzie mógł uczestniczyć w projekcie lub zostanie z niego wykluczony z tytułu  
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niespełnienia zasad zawartych w niniejszym regulaminie lub innego niezdyscyplinowanego 

zachowania (np. niskiej frekwencji na zajęciach szkolnych, uwag negatywnych z zachowania, 

niekorzystania ze wsparcia językowego na platformie OLS itp.) - prawo do tego wyjazdu 

uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności, pod warunkiem 

zaliczenia zajęć przygotowawczych.   

15. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w składzie: 

a) koordynator Projektu - przewodniczący, 
b) pedagog szkolny, 
c) nauczyciel ZST w Strzyżowie. 

16. Komisja Rekrutacyjna na podstawie danych osób zgłoszonych do udziału w Projekcie tworzy 

listy rankingowe z nazwiskami uczniów z najwyższą liczbą punktów, którzy zakwalifikowali się 

do udziału w Projekcie, utworzone oddzielnie dla każdego zawodu.  

17. Zastrzega się prawo do wydłużenia każdego z terminów zaplanowanych rekrutacji lub 

wprowadzenia rekrutacji dodatkowych w przypadku małej liczby zgłoszeń.  

18. W przypadkach spornych uczeń może zwrócić się do Komisji Odwoławczej złożonej 

z dyrektora szkoły, przedstawicieli Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

19. Uczniowie potwierdzają udział w Projekcie na zebraniu z rodzicami/prawnymi opiekunami 

i koordynatorem Projektu,  

20. Uczniowie, a w przypadku uczniów niepełnoletnich także ich rodzice/opiekunowie prawni, 

podpisują przed wyjazdem na zagraniczny staż umowę o staż wraz z załącznikami. 

 
§ 6  

Rekrutacja uczestników na praktyki uczniowskie w pierwszym naborze do Projektu 

 
1. Pierwszy nabór do Projektu dotyczy rekrutacji Uczestników Projektu - kandydatów na 

praktyki, które odbędą się w terminie od 7 marca do 1 kwietnia 2022 r. (termin odbywania 

praktyki może z przyczyn organizacyjnych ulec przesunięciu),  

2. Rekrutacja uczestników Projektu w ramach pierwszego naboru, przeprowadzana będzie 

w okresie trwania Projektu, w terminie od 13 do 18 stycznia 2022 r.,  

3. Do pierwszego naboru mogą przystąpić wyłącznie uczniowie klas trzecich (absolwenci szkoły 

podstawowej) Technikum ZST w Strzyżowie, uczący się w zawodach:  Technik informatyk, 

Technik pojazdów samochodowych, Technik usług fryzjerskich, Technik ekonomista, Technik 

analityk, Technik mechanik, Technik handlowiec, Technik logistyk.  

4. W ramach pierwszego naboru na wyjazd na praktyki zagraniczne zostanie zakwalifikowanych 

łącznie 29 uczestników. Liczba miejsc dla Uczestników Projektu w ramach pierwszego 

naboru, w podziale na poszczególne zawody, przedstawia się następująco: 

− Technik pojazdów samochodowych - 3 osób,  

− Technik logistyk - 6 osób, 

− Technik informatyk - 5 osób, 

− Technik mechanik - 7 osoby, 

− Technik usług fryzjerskich - 2 osoby, 

− Technik ekonomista - 2 osoby, 

− Technik handlowiec - 2 osoby, 
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− Technik analityk - 2 osoby. 

5. Zastrzega się możliwość zmiany liczby uczniów dla poszczególnych grup w przypadku bardzo 

niskich wyników osiągniętych w procesie rekrutacji, braku lub niewielkiego zainteresowania 

uczniów z danej grupy zawodu lub ze względów organizacyjnych.  

6. W przypadku pozostania nieobsadzonych miejsc z danej grupy zawodu, do projektu zostaną 

zakwalifikowane osoby z listy rezerwowej,  wg kolejności miejsca na liście rezerwowej.  

7. Osoby z listy rezerwowej, zobowiązane są do uczestnictwa we wszystkich zajęciach 

przygotowawczych na takich samych zasadach jak Uczestnicy Projektu, pod rygorem 

usunięcia z listy rezerwowej. Lista rezerwowa w ramach I naboru obejmuje 7 uczestników. Na 

liście rezerwowej znajdą się osoby z najwyższą liczbą punktów, które nie dostały się na listy 

podstawowe. 

8. Szczegółowe zasady rekrutacji zostały przedstawione w § 4 i 5 niniejszego regulaminu.  

 
§ 7 

Rekrutacja uczestników na praktyki uczniowskie oraz praktyki absolwenckie 
w drugim naborze do Projektu 

 
1. Rekrutacja uczestników Projektu w ramach drugiego naboru dotyczy wyjazdu na praktyki 

uczniowskie oraz praktyki absolwenckie, które odbędą się w jednym terminie od 4 do 29 

lipca 2022 r (termin odbywania praktyki może z przyczyn organizacyjnych ulec przesunięciu) 

2. Rekrutacja uczestników na praktyki uczniowskie oraz praktyki absolwenckie w drugim 

naborze do Projektu zostanie przeprowadzana w okresie trwania Projektu, w terminie od 

14 do 23 marca 2022 r.,  

3. Do drugiego naboru mogą przystąpić wyłącznie: 

a. uczennica/uczeń klasy drugiej lub trzeciej Technikum Zespołu Szkół Technicznych 

w Strzyżowie ucząca/y się w zawodach: technik handlowiec, technik ekonomista, 

technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik informatyk, technik 

usług fryzjerskich, technik analityk, technik logistyk, 

b. uczennica/uczeń klasy trzeciej Branżowej Szkoły I Stopnia Zespołu Szkół Technicznych w 

Strzyżowie ucząca/y się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, 

c. absolwentka/absolwent Technikum Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, 

która/który w momencie rekrutacji do Projektu posiada status uczennicy/ucznia klasy 

czwartej Technikum w Zespole Szkół Technicznych w zawodzie technik handlowiec, 

technik ekonomista, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik 

informatyk, technik usług fryzjerskich, technik analityk, technik logistyk, 

 

4. W ramach drugiego naboru na wyjazd na praktyki zagraniczne zostanie zakwalifikowanych 

łącznie 29 uczestników, w tym: 

a) 19 uczestników Projektu, posiadających w momencie rekrutacji status ucznia klasy 

drugiej lub trzeciej Technikum lub klasy trzeciej Branżowej Szkoły I Stopnia , rozumiani 

jako kandydaci ubiegający się o udział w praktykach uczniowskich. Liczba miejsc dla tych 

Uczestników Projektu w ramach drugiego naboru, w podziale na poszczególne 

zawodowy, przedstawia się następująco: 
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− Technik pojazdów samochodowych - 3 osoby,  

− Mechanik pojazdów samochodowych - 2 osoby 

− Technik logistyk - 2 osoby, 

− Technik informatyk - 2 osoby, 

− Technik mechanik - 2 osoby, 

− Technik usług fryzjerskich - 2 osoby, 

− Technik ekonomista - 2 osoby, 

− Technik handlowiec - 2 osoby, 

− Technik analityk - 2 osoby. 

 

b) 10 uczestników Projektu, posiadających w momencie rekrutacji status ucznia/uczennicy 

klasy czwartej, rozumiani jako kandydaci ubiegający się o udział w praktykach 

absolwenckich. Liczba miejsc dla tej grupy Uczestników Projektu w ramach drugiego 

naboru, w podziale na poszczególne zawodowy, przedstawia się następująco:  

− Technik pojazdów samochodowych - 3 osoby,  

− Technik logistyk - 1 osoba, 

− Technik informatyk - 1 osoba, 

− Technik mechanik - 1 osoba, 

− Technik usług fryzjerskich - 1 osoba, 

− Technik ekonomista - 1 osoba, 

− Technik handlowiec - 1 osoba, 

− Technik analityk - 1 osoba. 

 

5. W wyniku przeprowadzonego naboru zostaną utworzone oddzielne listy rankingowe, 

dotyczące udziału uczniów w praktykach uczniowskich i absolwenckich, sporządzone 

oddzielnie dla poszczególnych zawodów, a także dwie listy rezerwowe - dla kandydatów 

praktyk uczniowskich i absolwenckich.     

6. Zastrzega się możliwość zmiany liczby uczniów dla poszczególnych grup w przypadku bardzo 

niskich wyników osiągniętych w procesie rekrutacji, braku lub niewielkiego zainteresowania 

uczniów z danej grupy zawodu lub ze względów organizacyjnych. 

7. W przypadku pozostania nieobsadzonych miejsc z danej grupy zawodu, do projektu zostaną 

zakwalifikowane osoby z listy rezerwowej,  wg kolejności miejsca na liście rezerwowej.  

8. Osoby z listy rezerwowej, zobowiązane są do uczestnictwa we wszystkich zajęciach 

przygotowawczych na takich samych zasadach jak Uczestnicy Projektu, pod rygorem 

usunięcia z listy rezerwowej. Dwie listy rezerwowe w ramach II naboru obejmują łącznie 7 

uczestników. Na listach rezerwowych znajdą się osoby z najwyższą liczbą punktów, które nie 

dostały się na listy podstawowe, bez podziału na zawody, z podziałem na absolwentów (3 

osoby) i uczniów (4 osoby). 

9. Szczegółowe zasady rekrutacji zostały przedstawione w § 4 i 5 niniejszego regulaminu 
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§ 8 

Zasady organizacji zajęć kursu przygotowawczego do praktyk 
 

1. Zajęcia w ramach przygotowania kulturowo – językowo – pedagogicznego odbędą się 

stacjonarnie i/lub  w formie online w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie.  

2. Zajęcia odbywać się będą w blokach kilkugodzinnych po zajęciach lekcyjnych lub w dni 

wolne od zajęć dydaktycznych, 

3. Zajęcia przygotowawcze z języka niemieckiego w pierwszym i drugim naborze będą 

odbywać się w grupach, z podziałem na zawody,  

4. Zajęcia kulturowe i pedagogiczne w pierwszym i drugim naborze będą odbywać się 
w grupach, z podziałem na zawody,  

5. Podczas zajęć uczestnicy otrzymają między innymi: 

− podręczniki do nauki języka niemieckiego, 

− rozmówki niemieckie, 

− materiały piśmiennicze. 

6. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe dla wszystkich osób zakwalifikowanych 

w wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego. 

7. Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach przygotowawczych mają obowiązek 

punktualnie i regularnie uczestniczyć w organizowanych zajęciach. 

8. Zaległości spowodowane nieobecnością na zajęciach, uczestnik ma obowiązek uzupełnić we 

własnym zakresie lub za zgodą prowadzącego zajęcia w formie indywidualnych bezpłatnych 

konsultacji. 

9. Uczestnik Projektu zobowiązany jest pisemnie usprawiedliwić nieobecność na zajęciach 

przygotowawczych u prowadzącego zajęcia w terminie siedmiu dni od jej daty. 

10. Nieobecność na kursie przygotowawczym może być spowodowana wyłącznie chorobą lub 

ważnym zdarzeniem losowym. 

11. Dopuszczalna liczba nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na zajęciach 

nie może przekroczyć 20% ogółu godzin. 

12. W przypadku przekroczenia limitu wskazanego w pkt.13 dyrektor szkoły, po indywidualnej 
ocenie przesłanek nieobecności, ma prawo wystąpić o zwrot kosztów związanych ze 
szkoleniem ucznia w ramach zajęć przygotowawczych. 

 
 

§ 9 
Zasady monitoringu 

Uczestnicy zobowiązani są do: 
1. Potwierdzania swojej obecności na zajęciach przygotowawczych poprzez złożenie podpisu 

na liście obecności. W przypadku zajęć w formie online obecność uczniów jest 
potwierdzona przez prowadzącego zajęcia.  

2. Wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego 

zakończeniu. 

3. Systematycznego uzupełniania dzienniczków praktyk. 

4. Sporządzenia raportów po odbyciu stażu. 
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5. Informacje, o których mowa w punktach 1-2 będą wykorzystywane przez Beneficjenta 

w związku z jego obowiązkami sprawozdawczymi z realizacji Projektu. 

 
§ 10 

Obowiązki Uczestników Projektu 

 
Uczestnicy posiadają następujące obowiązki: 

1. Przestrzegać niniejszy Regulamin. 
2. Punktualnie przychodzić na zajęcia. 
3. Rzetelnie przygotowywać się do zajęć zgodnie z poleceniami prowadzących. 
4. Poddawać się monitorowaniu zgodnie z zasadami, o których mowa w § 9. 
5. Realizować zadania zlecone przez opiekuna praktyk. 
6. Na bieżąco informować opiekuna przebywającego z uczniami na praktykach o wszelkich 

nieprawidłowościach mających wpływ na realizację programu stażu. 
7. Przygotować Raport Uczestnika Stażu. 
8. Uczestniczyć po powrocie z praktyki w działaniach upowszechniających rezultaty Projektu 

w ramach Programu Erasmus Plus, 

9. Przestrzegać Regulaminu pobytu uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie na 
praktykach zawodowych w Dreźnie. 

 
§ 11 

Zasady rezygnacji i skreśleń z uczestnictwa w Projekcie 

 
1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach poprzez 

złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji. 

2. Przypadki, o których mowa w pkt. 1 mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej i nie mogą 

być znane przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie. 

3. Beneficjent Projektu (ZST w Strzyżowie) zastrzega sobie prawo do skreślenia ucznia z listy 

uczestników Projektu na uzasadniony wniosek wychowawcy lub Koordynatora Projektu 

w przypadku: 

a) otrzymania przez ucznia w okresie realizacji zajęć przygotowawczych co najmniej 

dwóch negatywnych uwag z zachowania, 

b) frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych poniżej 75% w okresie realizacji zajęć 
przygotowawczych, 

c) nie przestrzeganiu przez ucznia niniejszego Regulaminu, 
d) otrzymaniu upomnienia lub nagany dyrektora, 

e) skreślenia uczestnika z listy uczniów Szkoły, 

f) nie korzystania z wsparcia językowego online na platformie OLS. 
 

4. Decyzję o skreśleniu osoby z listy osób zakwalifikowanych do Projektu w przypadkach, 

o których mowa w pkt. 3 a - f niniejszego paragrafu, przedstawia się uczestnikowi Projektu 

pisemnie wraz z podaniem powodu. Na jego miejsce zostaje zakwalifikowana kolejna osoba 

z listy rankingowej. 

5. Skreślony z listy uczeń zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych materiałów 

dydaktycznych. 

6. Każdy z Beneficjentów Ostatecznych poinformowany zostanie przed rozpoczęciem danego 
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kursu o kosztach całkowitych uczestnictwa w Projekcie. 

7. W przypadku rezygnacji lub skreślenia ucznia z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, 

jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym 

regulaminie. 

 

§ 12 
Postanowienia końcowe 

 
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane będą przez Beneficjenta, tj. 

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie. 

2. Szczegółowe zasady zachowania podczas pobytu na praktykach w Niemczech reguluje: 

Regulamin pobytu uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie na praktykach 

zawodowych w Dreźnie w ramach Projektu: „Zagraniczna mobilność uczniów ZST 

w Strzyżowie sposobem na ich rozwój zawodowy i osobisty” i Regulamin pobytu 

absolwentów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie na praktykach zawodowych 

w Dreźnie w ramach Projektu: „Zagraniczna mobilność uczniów ZST w Strzyżowie sposobem 

na ich rozwój zawodowy i osobisty”  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 stycznia 2022 r. 


