REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Praktyki zawodowe w Irlandii szansą na lepszy start w dorosłość”
Nr projektu: POWERVET-2015-1-PL01-KA102-014751
§ 1. Informacje ogólne

1. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie „Praktyki zawodowe w Irlandii
szansą na lepszy start w dorosłość”. Projekt ten jest realizowany w ramach projektu "Staże
zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia
zawodowego" w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Projekt:
„Praktyki zawodowe w Irlandii szansą na lepszy start w dorosłość” uzyskał pozytywną ocenę
formalną i merytoryczną w programie Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe,
Akcja 1 „Mobilność edukacyjna” w konkursie w roku 2015 i 2016.
2. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 100%.
3. Beneficjentem projektu jest Miasto Bytom.
4. Projekt „Praktyki zawodowe w Irlandii szansą na lepszy start w dorosłość” jest realizowany
przy współpracy Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Bytomiu oraz organizacji
partnerskiej „Your International Training” w terminie od 31.12.2015 do 30.12.2017 r.
5. Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic klas III Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej –
Curie w Bytomiu kształcących się w następujących zawodach:
- technik cyfrowych procesów graficznych,
- technik teleinformatyk,
- technik elektryk,
- technik elektronik,
- fototechnik.
6. Głównym celem projektu jest nabycie umiejętności oraz podniesienie kompetencji
zawodowych uczniów poprzez praktyki w irlandzkich przedsiębiorstwach, zmniejszenie
odsetka osób przedwcześnie kończących naukę i zwiększenie odsetka osób z wyższym

wykształceniem, co jest zgodne ze strategią "Europa 2020", gdyż ze względu na swój status
społeczny i możliwości absolwenci często kończą swoją edukację na technikum i nie mogą
znaleźć pracy, zrównoważony rozwój krajów partnerskich w dziedzinie szkolnictwa wyższego
oraz promowanie europejskich wartości zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej:
poszanowanie godności, wolności, demokracji, równości oraz praw każdego, w tym także
należącego do mniejszości, człowieka. Uczniowie zapoznają się z pracą w kraju stosującym
nowoczesne technologie.
7. Udział w projekcie jest bezpłatny.

§ 2. Planowane mobilności
1. W ramach projektu „Praktyki zawodowe w Irlandii szansą na lepszy start w dorosłość” planuje
się 3 wyjazdy, w których udział weźmie za każdym razem 14 uczniów wraz z opiekunem.
2. Wyjazdy odbędą się w następujących terminach:
- kwiecień 2016,
- listopad 2016,
- marzec 2017.
3. Uczniowie kształcący się w zawodach wymienionych w § 1.5. będą odbywać praktyki w Irlandii
wg następującego harmonogramu:
04. - 29.04.2016:

technik elektryk i technik cyfrowych procesów graficznych,

07.11. – 02.12.2016: fototechnik i technik teleinformatyk,
06. - 31.03.2017:

technik elektryk, technik elektronik oraz technik cyfrowych
procesów graficznych.

§ 3. Oferowane formy wsparcia
1. W ramach projektu uczniowie będą odbywać miesięczne praktyki zawodowe, mające na celu
praktyczną naukę zawodu, poznanie rynku i lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy.
2. Uczeń/uczennica zobowiązuje się do odbycia 160 godzin praktyk zawodowych, które odbywać
się będą w Irlandii zgodnie ze szkolnym harmonogramem praktyk zawodowych. Instytucja

partnerska „Your International Training” w porozumieniu ze szkołą dokona wyboru
przedsiębiorstw, w których odbywać się będą praktyki zawodowe.
3. Szkoła zapewnia uczestnikom projektu:
- transport (bilety lotnicze na trasie Polska-Irlandia, Irlandia-Polska),
- ubezpieczenie,
- transfer z lotniska w Irlandii do miejsca zakwaterowania,
- zakwaterowanie u irlandzkich rodzin,
- wyżywienie (śniadanie, lunch box, obiadokolacja),
- przejazdy komunikacji miejskiej do miejsca praktyk,
- kurs języka angielskiego w Polsce oraz w Irlandii,
- przygotowanie kulturowe,
- wycieczki turystyczno – krajoznawcze.
4. Program praktyk zawodowych zgodny jest z podstawą programową kształcenia zawodowego
i skutkuje otrzymaniem zaliczenia obowiązkowej praktyki zawodowej.

§ 4. Uczestnicy i uczestniczki projektu
1. Uczestnikiem projektu może być uczeń lub uczennica klasy III uczący się w zawodach:
a) technik elektryk,
b) technik elektronik,
c) technik teleinformatyk,
d) fototechnik,
e) technik cyfrowych procesów graficznych.
2. Udział uczestnika/uczestniczki w projekcie rozpoczyna się od momentu podpisania przez
rodzica/opiekuna prawnego/ucznia pełnoletniego Umowy.

§ 5. Rekrutacja
1. Rekrutacja prowadzona będzie co najmniej 3 miesiące przed planowanym wyjazdem wg
następującego harmonogramu:
- wyjazd nr 1: 7.01. – 21.01.2016 r.;
- wyjazd nr 2: 6.06. – 17.06.2016 r.;
- wyjazd nr 3: 5.12. – 16.12.2016 r.
2. Uczestnicy projektu zostaną wybrani na podstawie wypełnionych dokumentów, które znajdują
się w załącznikach do regulaminu.
3. Każdy uczeń/uczennica ubiegająca się o udział w projekcie powinna w terminie trwania
rekrutacji dostarczyć Koordynatorowi Projektu następujące dokumenty:
a) opinię wychowawcy wraz z oceną z zachowania za semestr poprzedzający wyjazd oraz
informację o szczególnych osiągnięciach (olimpiadach, konkursach, innych działaniach na
rzecz szkoły) – załącznik nr 1 do regulaminu,
b) oceny z 10 wybranych przedmiotów za semestr poprzedzający wyjazd – załącznik nr 2 do
regulaminu dla technika elektryka, załącznik nr 3 do regulaminu dla technika cyfrowych
procesów graficznych, załącznik nr 4 do regulaminu dla technika teleinformatyka, załącznik
nr 5 do regulaminu dla fototechnika oraz załącznik nr 6 do regulaminu dla technika
elektronika. Poszczególne załączniki będą publikowane w pierwszym dniu rekrutacji do
kolejnego wyjazdu.
4. Każdy z kandydatów zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia wraz z dokumentami
wymienionymi w § 5.3. pracy w języku angielskim nt.: „Irlandia – kraj, do którego jadę”. Może
mieć ona formę plakatu, prezentacji, filmu, albumu lub inną niewymienioną. Oceniane będą:
pomysłowość, innowacyjność, poprawność merytoryczna i językowa, estetyka oraz wkład pracy
włożony w jej przygotowanie.
5. Każdy kandydat obowiązkowo musi także przystąpić do testu z języka angielskiego, który
zorganizowany zostanie w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu rekrutacji.
6. Uczeń/uczennica, który nie przystąpi do testu z języka angielskiego zostaje automatycznie
skreślony z listy kandydatów.

7. W przypadku uchybień formalnych w dokumentacji uczeń/uczennica może zostać poproszony
bezpośrednio, drogą mailową lub telefoniczną o uzupełnienie braków w ciągu dwóch dni
roboczych od daty zakończenia rekrutacji (nie dotyczy testu z języka angielskiego).
8. Zgłoszenia, które nie zostaną uzupełnione w ciągu 2 dni od wezwania, nie będą rozpatrywane.
9. Komisja Rekrutacyjna w składzie: Beata Kołodziejczyk (Dyrektor Szkoły), Karolina Maciejewska
(Koordynator Projektu – Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej) oraz Agnieszka Karch
(Ewaluator Projektu) na podstawie dostarczonych i ocenionych dokumentów sporządzą listę
uczniów i uczennic zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie oraz listę rezerwową.
10. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem Protokołu z Rekrutacji oraz podaniem do
wiadomości uczniom i uczennicom list osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie
oraz list rezerwowych do 7 dni roboczych od dnia zakończenia rekrutacji.
11. Osoba niezakwalifikowana do udziału w projekcie ma prawo odwołać się od decyzji
Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej
w terminie do 3 dni roboczych od daty ogłoszenia listy kandydatów do projektu. Odwołania
będą rozpatrywane przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej w terminie 3 dni roboczych
od daty ich złożenia, a o ostatecznej decyzji uczestnik/uczestniczka projektu zostaną
poinformowani w formie pisemnej.
§ 6. Obowiązki uczestników i uczestniczek
1. Każdy uczestnik i uczestniczka projektu zobowiązuje się do:
a) posiadania dowodu osobistego lub paszportu ważnego jeszcze co najmniej 6 miesięcy od
daty wjazdu do Irlandii,
b) posiadania ważnej legitymacji szkolnej,
c)

posiadania EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego), którą można otrzymać
bezpłatnie w NFZ,

d) odbycia 160 godzin praktyk zawodowych w Irlandii,
e) prowadzenia dziennika zajęć/praktyk,
f)

wypełniania ankiet wstępnych i ewaluacyjnych dla celów ewaluacji i monitorowania
projektu,

g) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić udział w projekcie,
h) zapoznania się z treścią i przestrzeganie niniejszego regulaminu.
2. Udzielenie wsparcia w ramach projektu zaprzestaje się w przypadku:
a) przerwania przez uczestnika/uczestniczkę nauki w szkole,
b) naruszenia podczas zajęć prowadzonych w ramach projektu zasady współżycia społecznego
i norm etycznych obowiązujących w szkole,
c) nie zgłoszenia się o określonej godzinie na miejsce zbiórki zarówno w kraju jak i zagranicą,
d) w przypadku, gdy uczeń/uczennica nie zgłosi się na miejsce zbiórki w Irlandii, będzie zmuszony
do samodzielnego powrotu do kraju na własny koszt oraz pokrycia kosztów zakupionego już
biletu.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do czasu zakończenia
realizacji projektu.
2. Niniejszy regulamin zatwierdza i zmienia wnioskodawca.
3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
4. Ostateczna interpretacja Regulaminu Rekrutacji należy do Koordynatora Projektu.

Sporządziła Koordynator Projektu (Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej)
Karolina Maciejewska
przy współpracy z Ewaluatorem Projektu
Agnieszką Karch

Zatwierdził

