
 
  

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zagraniczne mobilności 
uczniów ZS Nr 7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej” 

 realizowanym w Zespole Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie 

 
§ 1.  

Zasady ogólne 
 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu oraz ich prawa i 
obowiązki. 

2. Naczelne zasady rekrutacji:  
a)  jawność,  
b) merytoryczność,  
c) brak dyskryminacji z jakichkolwiek powodów takich jak płeć, wiek, religia, 

orientacja seksualna, niepełnosprawność. 
3. W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie oraz 

zachowania powyższych  zasad przeprowadzona zostanie akcja informacyjno 
–promocyjna: na stronie internetowej ZS Nr 7 i tablicy ogłoszeń zamieszczona 
zostanie informacja o prowadzonej rekrutacji oraz regulamin uczestnictwa 
w projekcie. 
 

§ 2.  
Informacja o programie 

 
1. Projekt skierowany jest do uczniów ZS 7 w Koszalinie. 
2. W projekcie bierze udział 78 uczniów i 8 nauczycieli-opiekunów. 
3. Najpóźniej na dziesięć tygodni przed planowanymi mobilnościami na szkolnej 

stronie internetowej zamieszczona zostanie informacja o projekcie 
zawierająca regulamin naboru i szczegóły wyjazdu stażowego.  
 

 
§ 3.  

Cele projektu 
 

Ogólnym celem projektu jest promowanie współpracy i mobilności pomiędzy 
systemami kształcenia i szkolenia w Unii Europejskiej poprzez podnoszenie 
umiejętności zawodowych uczniów ZS Nr 7 w Koszalinie. 
Cele szczegółowe projektu to: 
1. Podniesienie umiejętności praktycznych uczniów w zakresie: wykonywania robót 
murarskich, tynkarskich, okładzinowych, malarskich, tapeciarskich, konstruowania i 
wykonywania  małej architektury ogrodowej, sadzenia i pielęgnacji roślin, 
dokonywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz posługiwania się 
instrumentami geodezyjnymi, montażu i instalacji urządzeń solarnych i 
fotowoltaicznych oraz grafiki rastrowej, wektorowej i montażu filmów . 



 
  
2. Przygotowanie i wykształcenie absolwentów, którzy będą konkurencyjni na 
lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy - mobilnych, skutecznych w 
poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia. 
3. Podniesienie umiejętności językowych uczniów w zakresie posługiwania się 
językiem angielskim i hiszpańskim, z naciskiem na język fachowy specjalistyczny. 
4. Poznanie przez uczestników projektu hiszpańskiej kultury i tradycji; zaznajomienie 
się z realiami życia w Hiszpanii oraz instytucjami i zabytkami wybranych miast 
hiszpańskich. 
5. Podniesienie atrakcyjności, jakości i efektywności kształcenia zawodowego w ZS 7 
poprzez umiędzynarodowienie procesu edukacji oraz wzbogacenie programów 
nauczania o innowacyjne elementy. 
6. Stworzenie uczestnikom projektu możliwości uzyskania certyfikatów Europass-
Mobilność oraz zastosowanie systemu ECVET i w ten sposób przyczynienie się do 
poprawy stopnia przejrzystości i uznawania kwalifikacji. 
7. Popularyzacja szkolnictwa zawodowego w wymiarze lokalnym, krajowym i 
europejskim, przyczynienie się do podniesienia jego prestiżu. 
8. Uczenie tolerancji i dialogu międzykulturowego, wymiana doświadczeń na arenie 
międzynarodowej, uwrażliwienie na inne kultury. 
9. Wyrównywanie szans edukacyjnych w odniesieniu do uczniów ze środowisk o 
niskim standardzie życia i ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 
10. Kształtowanie u uczniów postawy przedsiębiorczości, zwiększenie poczucia 
własnej wartości, samodzielności, odpowiedzialności, kreatywności, umiejętności 
pracy w grupie oraz radzenia sobie ze stresem. 
11. Szersze rozumienie praktyk, strategii i systemów w dziedzinie kształcenia i 
szkolenia w Hiszpanii. 
12. Zwiększenie motywacji i satysfakcji z codziennej nauki u uczestników projektu. 
13. Wzrost kompetencji nauczycieli ZS 7 związanych z poszczególnymi profilami 
kształcenia. 
 

§ 4.  
Zasady naboru 

 
 

1. Rekrutacja będzie przeprowadzona na zasadzie konkursu.  
2.  Zgłoszenie uczestników następuje na specjalnym formularzu, który stanowi 

załącznik do regulaminu (deklaracja uczestnictwa).  
3. Grupę podstawową stanowić będzie 10 uczestników spośród uczniów 

reprezentujących dany zawód, którzy otrzymają największą liczbę punktów; 
pozostali w odpowiedniej kolejności punktowej stanowić będą grupę 
rezerwową.  

4. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie ZS Nr 7 z klas II i III technikum oraz 
szkoły branżowej w zakresie zawodów:  

a) technik budownictwa,  



 
  

b) technik architektury krajobrazu,  
c) technik grafiki i poligrafii cyfrowej,  
d) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,  
e) technik geodezji, 
f) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.  
5. Zgłoszenie swojej kandydatury musi nastąpić przed upływem wskazanego 

terminu. 
6. Niepełnoletni kandydaci muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców na 

wyjazd. 
7. Rekrutacji uczestników dokonuje powołana przez Dyrektora szkoły Komisja 

Rekrutacyjna w składzie:  
a) koordynatorzy projektu,  
b) pedagog szkolny,  
c) przedstawiciel Rady Rodziców,  
d) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.  
8. Komisja Rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową kandydatów 

na staż. 
9. System punktacji stosowany przez Komisję Rekrutacyjną obejmuje:  
a) ocenę z zachowania: 1 – 6 pkt.  
b) każdy przedmiot zawodowy ( w tym praktyka zawodowa): 1 – 6 pkt.  
c) ocenę wychowawcy klasy, mająca na celu wyrównywanie szans (np. czy 

uczeń ma specjalne potrzeby, sytuacja materialna, stopień zagrożenia 
wykluczeniem społecznym, itd.) oraz ocenę zaangażowania społecznego 
ucznia: 1 – 6 pkt.  

d) ocenę z języka angielskiego: 1 – 6,  
e) wynik rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim: 1- 6 pkt. 
10. W przypadku nieuzyskania przez odpowiednią liczbę uczniów minimalnego 

progu punktowego (70 % punktów możliwych do zdobycia), do rekrutacji mogą 
dodatkowo przystąpić uczniowie klas IV celem zapewnienia grupy docelowej 
składającej się z osób o dużym potencjale do osiągnięcia zamierzonych 
efektów uczenia się. 

11. Podstawą kwalifikacji do zagranicznej praktyki zawodowej jest suma punktów 
otrzymanych podczas rekrutacji. 

12. Zgłoszenia udziału w projekcie przyjmowane są na druku, który jest 
załącznikiem niniejszego regulaminu. 

13. Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej można składać w ciągu dwóch 
tygodni od dnia ogłoszenia wyników. Komisja, uzupełniona w składzie o 
Dyrektora szkoły, niezwłocznie dokonuje analizy odwołań i ogłasza ostateczną 
decyzję. 

 

 

 



 
  

§ 5. 

Prawa uczestnika projektu 
 

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do: 
a) bezpłatnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu, 
b) otrzymania wsparcia językowo-kulturowo-pedagogicznego, 
c) otrzymania wsparcia w zakresie organizacji podróży na staż 
d) ubezpieczenia OC i NNW,  
e) dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego 
f) opieki nauczyciela ZS 7 w trakcie stażu  
g) otrzymywania bezpłatnych materiałów dydaktycznych i promocyjnych w 

trakcie wszystkich zajęć realizowanych w ramach projektu 
h) podczas mobilności do nieodpłatnego zakwaterowania, wyżywienia, 

wycieczek kulturowych, biletów na komunikację miejską, kieszonkowego oraz 
ubrań roboczych 

i) otrzymania certyfikatów uczestnictwa 
 

§ 6.  
Obowiązki uczestnika stażu 

 
 

1. Zakwalifikowany uczestnik zobowiązany jest do udziału w przygotowaniu 
językowym oraz pedagogiczno–kulturowym, 

2. W trakcie i po stażu uczeń zobowiązuje się: 
a) dołożyć wszelkich starań do realizacji w całości programu stażu,  
b) ściśle przestrzegać regulaminów praktyk oraz pobytu w hostelu pod rygorem 

wykluczenia z uczestnictwa w projekcie,  
c) codziennie punktualnie przybywać na miejsce odbywania stażu,  
d) realizować zadania zlecone przez opiekuna stażu,  
e) uczestniczyć w imprezach kulturalnych organizowanych podczas stażu,  
f) na bieżąco informować nauczyciela przebywającego z uczniami na stażu o 

wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na realizację stażu i stopień 
satysfakcji uczestnika,  

g)  w trakcie realizacji stażu codziennie sporządzać zapisy w dzienniczkach 
praktyk, które będą między innymi podstawą do wystawienia oceny 
zaliczającej staż, 

h) wypełniać ankiety jakościowe dotyczące satysfakcji uczniów z uczestnictwa w 
projekcie,  

i) przybyć na wyznaczone przez koordynatora projektu spotkanie w celu 
przygotowania i wysłania raportu końcowego uczestnika, które odbędzie się w 
terminie do 30 dni po zakończeniu stażu.  

j) wypełnić raport, zapisać, wydrukować, podpisać dostarczyć do koordynatora 
projektu,  



 
  

k) po powrocie ze stażu uczestniczyć w działaniach promujących projekt oraz 
program POWER. 

3. W przypadku konieczności posiadania aktualnego testu w kierunku SARS-
CoV-2 przy przekraczaniu granicy, uczeń przeznaczy swoje kieszonkowe 
wypłacane przez szkołę na pokrycie kosztów wykonania testu. 

 
§ 7. 

Monitoring stażu i opieka mentorska nad uczestnikiem 

1. Podczas stażu uczestnicy przebywają pod opieką nauczyciela ZS Nr, starannie 
wyselekcjonowanego przez kierownictwo szkoły. Zadaniem polskiego opiekuna jest 
towarzyszenie młodzieży podczas odbywania praktyk prowadzonych przez 
hiszpańskich instruktorów oraz monitorowanie postępów i pomoc w komunikacji 
podczas zajęć. Ponadto polski opiekun organizuje uczestnikom czas wolny w 
godzinach popołudniowych we współpracy z organizacją przyjmującą. 
2. Dodatkowo cały czas podczas odbywania praktyki uczestnikom towarzyszy „group 
leader” zatrudniony przez partnerską instytucję przyjmującą TravelEdventures Spain. 
Jego zadaniem jest dbanie o wysoką jakość przebiegu mobilności. 
3. Koordynatorzy projektu monitorują przebieg staży poprzez stały kontakt mailowy i 
telefoniczny z opiekunami. Uczniowie- uczestnicy projektu oraz ich rodzice mogą w 
każdej chwili skontaktować się telefonicznie z opiekunami oraz koordynatorami 
projektu. Przekazanie danych kontaktowych nastąpi podczas spotkania 
organizacyjno-informacyjnego, które zostanie zorganizowane na miesiąc przed 
wyjazdem na staż. 
4. W czasie pierwszego wyjazdu stażowego przewidziana jest wizyta monitorująca, w 
której będzie uczestniczył przedstawiciel kierownictwa szkoły oraz koordynator 
projektu lub nauczyciel przedmiotów zawodowych, reprezentujący zawód uczestników 
stażu. Celem wizyty będzie sprawdzenie prawidłowości przebiegu stażu, który 
powinien być prowadzony w oparciu o Porozumienie o programie i Kartę jakości stażu. 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

Przykładowa deklaracja uczestnictwa dla ucznia 

 



 
  

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

W PROGRAMIE OPERACYJNYM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 
(Mobilność Edukacyjna – kształcenie i szkolenia zawodowe) 

Ja (imiona) ………………………………………………………(nazwisko)………………………………………………(nr 

PESEL)……………………………………………………., (email)……………………………………………………..,  
(numer tel.) ………………………………………, (data urodzenia) ……………………………………………………….,  

(adres zamieszkania)…………………………………………………………………………………………………………….., 
 
uczeń/uczennica klasy ……….. , deklaruję uczestnictwo w projekcie 
„Zagraniczne mobilności uczniów ZS Nr 7 w Koszalinie biletem do kariery 
zawodowej”, którego realizacja będzie polegała na udziale w zajęciach 
przygotowawczych i 2-tygodniowej praktyce w ośrodku kształcenia 
zawodowego Vortex Playa w Walencji w Hiszpanii w terminie 17.10 – 30.10 
2021 roku. Patronem stażu po stronie hiszpańskiej będzie instytucja partnerska 
TravelEdventures Spain. 
 
 
Data:…………………………………… 

Podpis:……………………………………… 

 
                                                                            Data……………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki…………………………….. 

……………………………………. w projekcie „Zagraniczne mobilności 
uczniów ZS Nr 7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej” i wyjazd na  
2-tygodniową praktykę zawodową w ośrodku kształcenia zawodowego Vortex 
Playa w Walencji w Hiszpanii w terminie 17.10 – 30.10 2021 roku. 
 

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie ważnego dowodu osobistego lub 
paszportu, Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz zaświadczenia o 
odbytym pełnym cyklu szczepień przeciwko COVID-19. 

Szkoła zapewnia uczniom opiekę wychowawczą. 

 

Podpis………………………………………….. 
 



 
  
 

W razie rażącego naruszenia przez moje dziecko Regulaminu wycieczek 
szkolnych, zobowiązuję się do jego odebrania z ośrodka TravelEdventures Spain 
w Walencji w Hiszpani.  

..............................      ………...…………………………………. 
                         data                       czytelny podpis 

 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………. 

w zagranicznym stażu w dniach 17 – 30.10.2021 roku . 

 Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich aby syn/córka 
uczestniczył/a w wyjeździe stażowym. 

 Zgadzam się na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub 
operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. 

 Zapewnię swemu dziecku bezpieczne dotarcie na miejsce zbiórki i powrót 
do domu.  

 Biorę odpowiedzialność finansową za ewentualne wynikające z 
nieprzestrzegania regulaminu wycieczek szkody materialne spowodowane 
przez moje dziecko.  

 W czasie stażu można się z nami kontaktować telefonicznie: 

    ………………………………………………………………. 
         (nr telefonu) 

..............................      ………...…………………………………. 
                         data                        podpis rodziców 

 

Deklaruję udział syna/córki w jednodniowej wycieczce do Barcelony pod 
opieką nauczyciela ZS nr 7 w Koszalinie. 

..............................      ………...…………………………………. 
                         data                       czytelny podpis 

 

 

 


	Podpis…………………………………………..

