Regulamin uczestnictwa w projekcie
„Jestem uczniem zawodu – będę mistrzem”
Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów
oraz kadry kształcenia zawodowego
Postanowienia ogólne
Niniejszy projekt określa warunki uczestnictwa i naboru w projekcie „Jestem uczniem – będę
mistrzem”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na
zasadach PROGRAMU Erasmus + finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER) i Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu
„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia
zawodowego. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli od
września 2019 do grudnia 2020r.
Projektem objętych będzie 35 uczniów klas I, II, III Szkoły Branżowej I Stopnia przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli.
Wsparcie oferowane uczestnikom w ramach projektu obejmuje:
 przygotowanie organizacyjne;
 przygotowanie językowo-kulturowe i psychologiczne;
 ubezpieczenie;
 transport;
 noclegi;
 wyżywienie;
 organizacje czasu wolnego;
 wycieczki kulturowe.
1. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie nieodpłatnie, ale obowiązkowo
uczestniczą w dodatkowych zajęciach w ramach przygotowania językowo – kulturowego
i psychologicznego.
2. Uczestnicy projektu podpisują umowę o trzytygodniową praktykę zagraniczną/staż
zagraniczny.
3. Informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej szkoły, w zakładce projekt
„Jestem uczniem zawodu – będę mistrzem”.
4. Na zakończenie udziału w trzytygodniowej praktyce zawodowej uczestnicy projektu
otrzymają zaświadczenia/certyfikaty poświadczające zdobytą wiedzę i umiejętności.
Warunki uczestnictwa
Do udziału w projekcie mogą się zgłaszać uczniowie spełniający następujące kryteria formalne i
merytoryczne:
1. Uczestnik jest uczniem I, II, III klasy Szkoły Branżowej I Stopnia.
2. Uczeń kształci się w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, fryzjer,
piekarz, cukiernik, kucharz.
3. Uczeń spełnia wymagania określone w zasadach rekrutacji.
4. Kryterium zakwalifikowania ucznia do udziału w projekcie stanowi złożenie przez ucznia
osobiście kompletnej dokumentacji określonej w zasadach rekrutacji.
5. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie jest dostępny na stronie internetowej
szkoły w zakładce projekty.

Kryteria merytoryczne
1. Potwierdzeniem woli udziału w projekcie „Jestem uczniem zawodu – będę mistrzem” jest
złożenie formularza zgłoszeniowego.
2. Zgłoszenie do udziału w projekcie jest równoznaczne ze zobowiązaniem do uczestnictwa w
przygotowaniu językowym, kulturowym, psychologicznym. W przypadku rezygnacji z
udziału w zajęciach lub przekroczeniu limitu nieusprawiedliwionej absencji na zajęciach
uczestnik zostaje wykluczony z udziału w projekcie. Miejsce wykluczonego uczestnika
zajmuje uczeń z listy rezerwowej.
3. Zgodnie z wymogami projektu wszyscy uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie
podlegają monitoringowi, ewaluacji i biorą udział w upowszechnianiu rezultatów projektu w
celu oceny skuteczności działań podjętych w ramach projektu.
4. Uczestnicy projektu zobowiązani są do informowania koordynatora projektu lub opiekuna
wyjazdu o ewentualnej zmianie swojej sytuacji np. zmiana miejsca zamieszkania.
Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja grupy docelowej zostanie przeprowadzona wśród uczniów klas I, II, III
uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2019/2020 przez komisję rekrutacyjną powołaną
przez dyrektora szkoły.
2. Rekrutacja rozpoczyna się od akcji informacyjno – promocyjnej prowadzonej na terenie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli, komunikaty i informacje dostępne
będą na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.
3. Kwalifikacja uczestników projektu dokonywana jest przez komisję rekrutacyjną.
4. Komisja kwalifikuje uczniów do projektu, którzy:
 są uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli;
 uzyskują pozytywne wyniki w nauce przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu;
 uzyskują pozytywne wyniki w nauce języków obcych;
 otrzymują co najmniej dobrą ocenę z zachowania;
 angażują się w życie klasy i szkoły;
 wypełnią formularz aplikacyjny/zgłoszeniowy;
 otrzymają pozytywną opinię wychowawcy
 otrzymują pozytywną ocenę pracodawcy.
5. Podstawą zakwalifikowania ucznia do udziału w projekcie będzie suma punktów uzyskanych w
postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z przyjętymi kryteriami.
6. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem listy głównej uczestników i listy
rezerwowej.
7. Uczeń ma prawo odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od ogłoszenia
wyników rekrutacji.
8. Odwołanie zostanie rozpatrzona w ciągu 3 dni, a podane wyniki są ostateczne.
9. Po zakończonej rekrutacji uczeń zakwalifikowany do udziału w projekcie ma obowiązek
punktualnie i regularnie uczestniczyć w organizowanych zajęciach językowych, kulturowych i
psychologicznych.
10. Celem zgłoszenia udziału w projekcie uczeń dostarcza poprawnie wypełniony formularz
aplikacyjny wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego oraz

oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
koordynatora lub asystenta koordynatora do dnia 04.11.2019 r.
11. Rodzic/opiekun prawny ucznia wypełnia oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział dziecka w
projekcie i pisemnie potwierdza zapoznanie się z regulaminem udziału w projekcie.
12. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
Organizacja przygotowania językowego, kulturowego i psychologicznego
1. Uczestniczenie w zajęciach są obowiązkowe dla każdego uczestnika , a opuszczenie zajęć może
skutkować skreśleniem z listy uczestników.
2. Usprawiedliwienie opuszczonych zajęć następuje z przyczyn:
 zdrowotnych;
 innych – wyjaśnienie i przedstawienie dokumentu potwierdzającego wystąpienie danych
okoliczności.
Zasady rezygnacji z uczestnictwa
1. Rezygnacja z udziału w projekcie przed rozpoczęciem mobilności możliwa jest tylko w
uzasadnionych, szczególnych sytuacjach losowych i następuje poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia o rezygnacji i podania przyczyn, w przypadku ucznia niepełnoletniego podpisanego
również przez rodzica/opiekuna prawnego.
2. Rezygnacja w trakcie trwania mobilności powoduje konieczność zwrotu kwoty przyznanej na
jednego uczestnika w projekcie, zgodnie z umową.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników projektu w przypadku
naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego w trakcie
trwania praktyki zagranicznej w przypadku ewidentnego naruszenia zasad bezpieczeństwa
własnego i współuczestników np. zażywanie narkotyków, spożywanie alkoholu i inne.
4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia ucznia z listy zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce
zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem prawo do podejmowania decyzji
ostatecznych posiada dyrektor szkoły.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.10.2019 r.
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli zastrzega sobie prawo do zmian w
niniejszym regulaminie.

