Regulamin rekrutacji
Do udziału w praktykach zagranicznych odbywających się w ramach projektu
„ITARELAND (ITALY + IRELAND)” Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Nowej Wsi
1.

Podstawą kwalifikacji jest lista rankingowa, utworzona na podstawie poniższych kryteriów
rekrutacji:
Żeby wziąć udział w rekrutacji należy przesłać CV, wg wzoru europass.cedefop.europa.eu w języku
angielskim, na adres: erasmus.nowawies@yahoo.com do dnia 15 lutego 2018 r. ponadto:
- Średnia ocen (preferowane będą osoby z wysoką średnią) - 40%
- Ocena z zachowania - 20%
- Średnia ocen z przedmiotów zawodowych - 20%
- Średnia ocen z języków obcych – 20%
Kryterium wstępnym będzie brak zagrożenia brakiem promocji, w tym pozytywna ocena z języka
angielskiego w pierwszym semestrze - co zgodnie z programem nauczania powinno oznaczać co
najmniej poziom A2 zgodnie ze standardami Rady Europy.
Na ilość zgromadzonych w postępowaniu rekrutacyjnym punktów nie mają wpływu płeć ani informacje
zamieszczone w dokumencie „Informacja o uczestniku”.
2. Zadeklarowanie przez ucznia chęci udziału w stażu skutkuje umieszczeniem na liście kandydatów.
3. Z listy osób zgłoszonych do projektu wybranych zostanie 20 osób, które posiadają największą
liczbę punktów rekrutacyjnych wg zawodów i zostają uczestnikami Projektu. Pozostałe osoby
zostaną zakwalifikowane na listę rezerwową. Miejsce na liście rezerwowej będzie zależne od
uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych.
4. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane do udziału w stażu zagranicznym w przypadku
rezygnacji osób z listy podstawowej. Podstawą kwalifikowania osób z listy rezerwowej będzie
spełnianie kryteriów formalnych oraz liczba punktów rekrutacyjnych na liście rezerwowej.
5. Pierwsze dwie osoby z listy rezerwowej są zobowiązane do uczestniczenia we wszystkich kursach
i szkoleniach oraz aktywnościach projektowych, na takich samych zasadach jak uczestnicy
projektu.
6. Nad rekrutacją czuwać będzie komisja rekrutacyjna w składzie: koordynator projektu, kierownik
ODiDZ, wicedyrektor, nauczyciel języka obcego.
7. W celu potwierdzenia uczestnictwa należy dostarczyć podpisany regulamin uczestnictwa
w Projekcie zawierający własnoręcznie podpisane przez Uczestnika oświadczenie o zapoznaniu się
z jego treścią i zaakceptowaniu warunków uczestnictwa w Projekcie (w przypadku osób
niepełnoletnich na dokumentach aplikacyjnych musi się także znaleźć podpis opiekuna
prawnego).
8. Odwołanie od wyników rekrutacji należy złożyć pisemnie w terminie 7 dni od daty opublikowania
listy, drogą elektroniczną na ręce dyrektora szkoły.

Regulamin uczestnictwa w praktykach zagranicznych
Odbywających się w projekcie nr: 2017-1-PL01-KA102-037493, realizowanego ze środków Programu
Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe
1. Każdy z uczestników zobowiązany jest do odbywania praktyk zawodowych w wyznaczonym
miejscu i godzinach, oraz przestrzegania wszystkich zasad obowiązujących w miejscu pracy –
zgodnie z zasadami ustalonymi przez pracodawców;
2. Podczas pobytu zagranicznego obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych
i zażywania substancji psychoaktywnych;
3. Każdy z uczestników zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania
opiekuna/koordynatora projektu o nieprawidłowościach i problemach w miejscu odbywania
praktyki i miejscu zakwaterowania oraz zdarzeniach mogących zakłócić realizację projektu;
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu miejsca zakwaterowania;
5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do gospodarnego zarządzania przyznanym kieszonkowym
(całkowita kwota wypłacana będzie w czterech transzach w równych odstępach czasu
w trakcie pobytu).
6. Każdy z uczestników zobowiązany jest do uczestniczenia we wszystkich aktywnościach
przewidzianych w harmonogramie pobytu w kraju odbywania praktyk;
7. Aktywnego udziału w przygotowywaniu materiałów związanych z widocznością projektu.

……………………………………………………..
podpis rodzica/prawnego opiekuna

………………………………………………………..
podpis uczestnika

