Regulamin rekrutacji uczniów na praktyki zawodowe
do projektu „Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności”
§ 1 Informacje o projekcie
Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa uczniów i absolwentów Zespołu Szkół
Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku w projekcie „Do Hiszpanii po
wiedzę i umiejętności”.
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu
„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”Konkurs 2017, realizowanego w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
finansowanych 2014-2020 ( PO WER)
Główne cele projektu:
1. Doskonalenie wypracowanych metod i form przekazu.
2. Kształtowanie odpowiednich modeli wychowawczych.
3. Wychodzenie naprzeciw podstawowym zapotrzebowaniom ucznia i progresywnie
rozwijającym się zapotrzebowaniom rynku pracy.
4. Szkoła realizując projekt ma zamiar osiągnąć dwa cele strategiczne:
a) Przyrost kluczowych kompetencji i umiejętności specjalistycznych uczniów naszej
szkoły na przestrzeni lat 2017/2018 w zakresie ich przydatności dla rynku pracy
o 30%.
b) Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie branżowego języka zawodowego przez
uczniów naszej szkoły w zakresie danego profilu o 50% na przestrzeni lat
2017/2018.
5. W ramach projektu wsparcie otrzyma 56 uczniów klas pierwszych, drugich, trzecich,
czwartych oraz absolwentów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
Praktycznego w Białymstoku w zawodach: technik rolnik, technik mechanizacji
rolnictwa, technik weterynarii, technik turystyki wiejskiej, technik obsługi turystycznej,
technik informatyk, technik architektury krajobrazu.
6. Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.

§ 2 Warunki uczestnictwa w projekcie
Rekrutacja do projektu na zagraniczną praktykę w Hiszpanii prowadzona jest w formie
konkursu.
1. Rekrutacja odbywać się będzie w dwóch turach :
- Tura I (dla zawodów: technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
technik weterynarii, technik turystyki wiejskiej) – rekrutacja na praktyki odbywające
się w terminie 28.01.2018 r.- 17.02.2018 r.
- Tura II (dla zawodów: technik informatyk, technik architektury krajobrazu, technik
obsługi turystycznej) – rekrutacja na praktyki odbywające się w terminie 27.05.2018 r.
- 16.06.2018 r.
2. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania:
a) uczniowie klas I, II, III, IV,
b) absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2016/2017,
c) uczniowie, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w roku szkolnym 2016/2017 (dla
klas pierwszych pod uwagę brana będzie średnia ocen na świadectwie
gimnazjalnym),
d) uczniowie, którzy otrzymali wysoką ocenę z zachowania,
e) uczniowie, których cechuje zainteresowanie nauczanym zawodem oraz ambicja
i chęć uczestnictwa w projekcie,
f) uczniowie, którzy w stopniu komunikatywnym posługują się językiem angielskim,
g) uczniowie, którzy będą brać udział w zajęciach pedagogiczno – kulturowo –
językowych mających na celu przygotowanie do uczestnictwa w stażu,
h) dodatkowo przy ocenie pod uwagę brane będą: opinia pedagoga szkolnego,
zaangażowanie w życie szkoły i osiągnięcia.
3. Uczniowie zawodów: technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
technik weterynarii mogą ubiegać się o wyjazd na praktyki tylko w I turze, natomiast
uczniowie zawodów: technik architektury krajobrazu, technik informatyk oraz technik
obsługi turystycznej tylko na wyjazd w II turze.
4. Uczniowie klas technikum turystyki wiejskiej podzielni zostaną na dwie grupy
wyjeżdżające zarówno w I turze, jak i w II turze. Obowiązuje ich jednak jedna rekrutacja
i selekcja - dotycząca zawodów wyjeżdżających w I turze. W przypadku małej liczby
zgłoszeń w II turze, zainteresowani uczniowie będą mogli, w drodze wyjątku,
uczestniczyć w rekrutacji i selekcji również w drugim terminie.

§ 3 Zasady rekrutacji
1. Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:
mgr Agnieszka Perkowska - koordynator projektu
mgr Agnieszka Sobczyńska - opiekun Samorządu Uczniowskiego
mgr Iwona Cimochowicz - pedagog szkolny
mgr Paweł Ostrowski - nauczyciel matematyki i przedmiotów zawodowych
informatycznych, członek projektowego zespołu informatycznego
mgr inż. Andrzej Kamiński- zastępca dyrektora do spraw kształcenia zawodowego
2. Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej składać można w terminie 3 dni od dnia
wywieszenia listy zakwalifikowanych uczestników. Odwołanie na piśmie należy złożyć
do dyrektora szkoły - mgr inż. Wiesława Joszczyka. Zostaną one rozpatrzone w terminie
3 dni od daty złożenia odwołania, po konsultacji z komisją rekrutacyjną.

3. Harmonogram rekrutacji:
a) Przyjmowanie wniosków dla tury I do 06.10.2017– pracownia turystyczna
• rozmowa rekrutacyjna w wyznaczonym terminie - październik 2017.
• ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej - październik
2017
• spotkanie organizacyjne z rodzicami i uczniami zakwalifikowanymi do udziału
w projekcie - październik/listopad 2017.
• potwierdzenie udziału w projekcie – podpisanie umowy - listopad 2017.
b) Przyjmowanie wniosków dla tury II do 19.01.2018 – pracownia turystyczna
• rozmowa rekrutacyjna w wyznaczonym terminie - luty 2018
• ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej - luty 2018
• spotkanie organizacyjne z rodzicami i uczniami zakwalifikowanymi do udziału
projekcie - luty/marzec 2018
• potwierdzenie udziału w projekcie – podpisanie umowy - marzec 2018.
4. Kryteria naboru są punktowane zgodnie z danymi zawartymi w formularzu
zgłoszeniowym. Suma zdobytych punktów decyduje o miejscu kandydata na liście.
Spośród wszystkich kandydatów komisja rekrutacyjna wybierze uczniów z największą
ilością punktów(po 8 osób z każdego zawodu). Na podstawie sumy uzyskanych punktów
komisja sporządzi dwie listy uczniów (główną i rezerwową), którzy zostaną objęci
programem praktyk. W przypadku, gdy uczeń znajdujący się na liście głównej, na skutek
zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania (np. nieobecności na
zajęciach, spotkaniach informacyjnych, itp.) nie może uczestniczyć w projekcie bądź
będzie z niego wykluczony – prawo do wyjazdu uzyska pierwsza osoba z listy
rezerwowej, z zachowaniem ustalonej na niej kolejności. W przypadku uzyskania
jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach decyduje zamieszkanie
na terenie wiejskim oraz kryterium socjalne.

5. Uczeń zgłaszający swoją kandydaturę na wyjazd na praktykę powinien złożyć formularz
zgłoszeniowy oraz CV i list motywacyjny u koordynatora projektu mgr Agnieszki
Perkowskiej
w biurze informacyjnym projektu - pracownia turystyczna.
(formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej szkoły, można go otrzymać
również w biurze informacyjnym projektu - pracownia turystyczna).
6. Podstawą kwalifikacji jest suma punktów otrzymanych za:
a) średnią ocen za poprzedni rok szkolny 2016/2017:
• średnia poniżej 2,99 – 0 pkt.
• od 3,00 do 3,49 - 1 pkt.
• od 3,50 do 3,99 - 2 pkt.
• od 4,00 do 4,49 - 4 pkt.
• od 4,50 do 5,00 - 6 pkt.
• średnia powyżej 5,00 - 8 pkt.
Dla uczniów klas pierwszych średnią ocen ze świadectwa gimnazjalnego.
b) ocenę z zachowania za rok szkolny 2016/2017:
• nieodpowiednie – 0pkt.
• poprawne – 1pkt.
• dobre – 2pkt.
• bardzo dobre - 3 pkt.
• wzorowe - 4pkt.
Dla uczniów klas pierwszych ocenę z zachowania ze świadectwa gimnazjalnego.
c) znajomość języka angielskiego - rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim ocena od 0 do 6 pkt.
d) osiągnięcia szkolne i pozaszkolne (w tym zaangażowanie w życie szkoły) - od 0 do
3 pkt.
e) poziom motywacji i zainteresowanie zawodem oraz prezentacja podczas
rozmowy kwalifikacyjnej - od 0 do 3 pkt.
f) opinia wychowawcy- od 0 do 3 pkt.
g) W razie tej samej liczby punktów przyznawane są dodatkowe punkty:
• uczniowie zamieszkujący tereny wiejskie - 1 pkt dodatkowo.
• uczniowie w trudnej sytuacji materialnej - 1 pkt dodatkowo.
§ 4 Zasady organizacji zajęć przygotowawczych do stażu
1. Wszystkie zajęcia przygotowujące uczestników do wyjazdu zorganizowane będą
w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku.

2. Zajęcia odbywać się będą w kilkugodzinnych blokach, po zajęciach lekcyjnych lub w dni
wolne od zajęć dydaktycznych. Będą składały się z :
• Kursu języka angielskiego – 40 jednostek lekcyjnych,
• Zajęć kulturowych – 5 jednostek lekcyjnych,
• Przygotowania pedagogicznego - 3 jednostki lekcyjne,
• Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - 5-8 jednostek lekcyjnych,
• Kurs bhp - 3 jednostki lekcyjne,
• Zajęcia z policjantem - 3 jednostki lekcyjne.
3. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
a) Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mają obowiązek punktualnie
i regularnie uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach.
b) Każdą nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić u prowadzących zajęcia.
Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach nie może przekroczyć 20% ogółu
godzin.
W przypadku opuszczenia więcej niż 20% godzin przewidzianych na zajęcia uczeń
zostaje skreślony z listy uczestników w projekcie.
§ 5 Prawa i obowiązki uczestnika projektu
1. Każdy uczestnik ma prawo do:
a) informacji na temat projektu umieszczanych na stronie internetowej szkoły, szkolnym
Facebooku bądź przekazywanych bezpośrednio uczestnikowi (biuro informacji
o projekcie - pracownia turystyczna, osoba odpowiedzialna - mgr Agnieszka
Perkowska.)
b) nieodpłatnego udziału w projekcie,
c) otrzymania materiałów dydaktycznych do zajęć,
d) otrzymania certyfikatów zgodnie z założeniami projektu,
e) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy.
2. Uczestnik zobowiązuje się do:
a) uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach przygotowania do stażu (podpis na
liście obecności),
b) 100% obecności na praktyce zawodowej (dotyczy punktualności w miejscu
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),
c) uczestnictwa w zajęciach kulturowych: wycieczkach i wyjściach do muzeum,
d) uczestnictwa w spotkaniach z opiekunami oraz zdawania relacji z przebiegu stażu,
e) aktywnego uczestnictwa w upowszechnianiu rezultatów projektu (np. przygotować
prezentację multimedialną z przebiegu stażu),
f) wypełnienia ankiety ewaluacyjnej dotyczącej uczestnictwa w projekcie,
g) przybycia na wyznaczone przez koordynatora spotkanie w celu przygotowania
i wysłania raportu końcowego uczestnika, które odbędzie się w terminie do 14 dni po
zakończeniu stażu.

§ 6 Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia
odpowiedzialności finansowej w przypadku, gdy:
a) rezygnacja została złożona na piśmie do Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku w terminie do 7 dni po
zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku ucznia
niepełnoletniego rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego),
b) rezygnacja następuje w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych
w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji.
c) Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć stosowne
zaświadczenie (np. zwolnienie lekarskie), w przypadku osób niepełnoletnich
rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.
2. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia
z listy, uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu wszystkich otrzymanych
materiałów.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Ogólny nadzór nad przebiegiem rekrutacji i realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw
nieuregulowanych w niniejszym regulaminie należy do kompetencji Dyrektora Zespołu
Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku - mgr inż.
Wiesława Joszczyka. oraz koordynatora projektu - mgr Agnieszki Perkowskiej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie,
w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych, o ile nie wpływa to
niekorzystnie na prawa już nabyte przez Uczestników. Zmiany postanowień Regulaminu
wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia ich na stronie internetowej.

