
                                             

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Erasmus + 

§1. 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu Erasmus +. 

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach wskazują na potrzebę 

umiędzynarodowienia swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Udział w zagranicznych praktykach  

umożliwi uczestnikom sprawdzenie się na rynku międzynarodowym, rozwinięcie kompetencji i polepszenie 

umiejętności językowych, w szczególności w języku zawodowym. 

 

§2. 

Informacje o projekcie 

1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach. 

2. Projekt jest współfinansowany prze Unię Europejską i realizowany w ramach projektu 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Kształcenie i Szkolenie Zawodowe 

(VET) – Erasmus + 

3. Projekt skierowany jest do uczniów klas trzecich i czwartych na podbudowie szkoły podstawowej w 

zawodzie technik organizacji turystyki oraz technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ogólnokształcących i 

Technicznych w Żarach. 

4. W projekcie może wziąd udział grupa maksymalnie 30 uczniów (15 uczniów technikum hotelarstwa i 15 

uczniów technikum organizacji turystyki). W przypadku rezygnacji, wypadków losowych, naruszenia 

zasad uczestnictwa dopuszcza się zmianę liczebności grup w obrębie zawodów.  

§3. 

Zasady rekrutacji uczestników projektu 

1. Rekrutacja będzie prowadzona we wrześniu i październiku 2022 roku przez Zespół Rekrutacyjny  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach. 

2. W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą: 

- Dyrektor ZSOiT w Zarach – p. Arleta Śniatecka 

- koordynator projektu –p. Agata Parfianowicz 

- nauczyciel bibliotekarz – p. Dorota Siwak 

3. Proces rekrutacji poprzedzony będzie umieszczeniem informacji o programie na stronie internetowej 

szkoły, na portalu społecznościowym  Facebook, a także bezpośrednio poprzez umieszczenie informacji 

na dedykowanej tablicy informacyjnej w szkole i rozdanie ulotek na zebraniach z rodzicami. Planuje się 

także zorganizowanie spotkania z rodzicami klas trzecich i czwartych  w celu przekazania informacji o 

projekcie.  

4. Uczestnikiem projektu może byd osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęd uczestnictwa w projekcie 

i spełnia następujące kryteria: 



a). jest uczniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach, 

b). posiada status ucznia III lub IV klasy technikum hotelarstwa i technikum organizacji turystki na podbudowie 

szkoły podstawowej. 

Zgodnie z zasadami równości szans, kobietom i mężczyznom zagwarantowany zostanie równy dostęp do 

informacji na temat organizowanych praktyk oraz jednakowa możliwośd uczestnictwa.  

5. Uczeo ubiegający się o udział w projekcie w wyznaczonym terminie powinien złożyd do koordynatora 

następujące dokumenty: 

a). formularz aplikacyjny – do pobrania ze strony ZSOiT i u koordynatora projektu, 

b). zgodę rodziców – do pobrania ze strony ZSOiT i u koordynatora projektu 

6. Proces rekrutacyjny ma charakter dwuetapowy.  

Etap pierwszy zakooczy się oceną uczniów przez Zespól Rekrutacyjny w oparciu o następujące kryteria: 

a). średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec roku szkolnego w klasie programowo niższej 

< 3,0 1pkt., 3,01 – 3,75 2 pkt., 3,76 – 4,75 3 pkt., 4,76 -5,15 4 pkt., 5,16 -6,0 6 pkt. 

b). ocena z zachowania na koniec roku szkolnego w klasie programowo niższej (minimum dobra)  

dobra – 1 pkt, bardzo dobra 3 pkt., celująca 5 pkt. 

c). ocena z języka angielskiego na koniec roku szkolnego w klasie programowo niższej 

dopuszczająca – 0 pkt., dostateczna – 1 pkt., dobra – 2 pkt., bardzo dobra – 3 pkt, celująca 4 pkt. 

d). wynik  z testu z języka angielskiego, zawierającego elementy  związane z kulturą Grecji 

0%-50% - 0 pkt,  51%-60% - 1 pkt , 61%-70% - 2 pkt , 71%-80% - 3 pkt, 81%-90% - 4 pkt, 91%-100% - 5 pkt 

e). zaangażowanie w życie szkoły  

reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach – 0-2 pkt., udział w imprezach szkolnych potwierdzony 

przez nauczyciela organizującego daną imprezę – 0-2pkt. , potwierdzony wolontariat- 0-1pkt. 

f). zagrożenie wykluczeniem społecznym, trudna sytuacja materialna, zamieszkiwanie na obszarze wiejskim 

potwierdzone przez wychowawcę lub pedagoga szkolnego - 2 pkt 

g). opinia lub orzeczenie Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej – 1 pkt 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez kandydata do projektu to 28 punktów. Suma zdobytych 

punktów decyduje o miejscu kandydata na liście. Spośród wszystkich kandydatów Zespół rekrutacyjny wybierze 

grupę 18 osób z każdego zawodu, z którą w drugim etapie rekrutacji zostaną przeprowadzone rozmowy 

kwalifikacyjne w języku angielskim. Umiejętności językowe kandydatów zostaną ocenione w skali od 0 do 5 

punktów.  

Po przeprowadzonej rozmowie , na podstawie sumy uzyskanych punktów w obu etapach rekrutacji, Zespół 

Rekrutacyjny sporządzi dwie listy uczniów – główną - 15 uczniów i rezerwową - 3 uczniów w każdym z zawodów 

i umieści je na tablicy informacyjnej w ZSOiT oraz na stronie internetowej szkoły. 

7. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób z kooca listy głównej uzyska tę samą liczbę punktów, co 

uniemożliwi zamknięcie listy, zostanie zastosowane kryterium losowe.  

8. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej w przypadku, gdy uczeo 

zrezygnuje z udziału w projekcie, zostanie skreślony z listy uczestników lub nie wyrazi zgody na 

przetwarzanie danych osobowych.  



9. Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji uczeo wypełnia oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych i pisemnie potwierdza zapoznanie się z zasadami udziału w projekcie. 

10. Brak zgody przetwarzanie danych osobowych powoduje, że uczeo nie może byd uczestnikiem zajęd 

realizowanych w ramach projektu.  

11. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

12. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może byd wznowiona w dowolnym momencie 

trwania projektu.  

13. Wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny są ostateczne.  

14. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu, wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi są 

zobowiązani do udziału w spotkaniu informacyjnym z Zespołem Rekrutacyjnym.  

 

§4. 

Prawa i obowiązki uczestnika Projektu 

1. Każdy uczestnik ma prawo do: 

a). nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował (dwie nieusprawiedliwione nieobecności 

powodują skreślenie z listy uczestników, miejsce wykluczonego uczestnika zajmuje pierwsza osoba z listy 

rezerwowej) 

b). zgłaszania uwag i oceny zajęd, w których uczestniczy 

c). otrzymania materiałów promocyjnych 

d). otrzymania pakietu dla ucznia (słownik, zeszyt, długopis, pendrive – za potwierdzeniem odbioru) 

 

2. Uczestnik zobowiązuje się do: 

a). aktywnego uczestniczenia w zajęciach, na które się zakwalifikował 

b). przestrzegania regulaminu praktyk i aktywnego udziału we wszystkich aktywnościach zaplanowanych w 

czasie praktyk i po ich zakooczeniu 

c). wypełniania w trakcie zajęd i praktyk testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, ankiet poziomu 

zadowolenia, dzienniczka praktyk 

d). uczestniczenia po powrocie z praktyk w działaniach promujących program Erasmus + 

e). wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby realizacji 

projektu 

§5. 

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 zgłoszona na piśmie do Dyrektora Zespołu Szkół w terminie do 7 dni po zakooczeniu 

procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi byd 

podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego) 

b).  rezygnacja w trakcie trwania zajęd jest możliwa wyłącznie w przypadku bardzo ważnych powodów 

osobistych, losowych lub zdrowotnych. Rezygnacja musi byd złożona na piśmie. Należy dołączyd zaświadczenie 



do stosownej sytuacji, (np. zwolnienie lekarskie). W przypadku osób niepełnoletnich i niesamodzielnych 

finansowo rezygnacja musi byd podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego. 

                   2. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w zadaniach projektowych lub wykluczenia z 

udziału w projekcie, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa w projekcie (np. 

koszt transportu, zajęd) oraz otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili 

złożenia pisemnej rezygnacji lub wykluczenia. 

 

§6. 

Postanowienia koocowe 

 

                   1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i 

zasady wynikające z Programu Erasmus+,  a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa 

wspólnotowego i krajowego.  

                   2. Podmiot kierujący ucznia na praktykę – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach, 

zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu na podstawie aneksu.  

                   3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją niniejszego regulaminu rozstrzygane są przez podmiot 

kierujący uczestnika na praktyki – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach .  

                   4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeo / udostępnienia na 

stronie internetowej Projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Załącznik nr 1 

 

ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 

 

Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki 

 

 

……………………………………………………………… 

imię i nazwisko 

ucznia klasy: ………...……....  

 

 

w projekcie: „Podnosimy kompetencje zawodowe z Erasmus +”, który będzie realizowany 

przez ZSOiT w Żarach w okresie od września 2022 r. do października 2023 r.  

 

Akceptuję zasady udziału w projekcie i oświadczam, że stan zdrowia mojego syna/córki 

pozwala na uczestnictwo we wszystkich zaplanowanych działaniach, najważniejsze z nich to:  

 

1. przygotowanie językowe: zajęcia z języka angielskiego,  

2. przygotowanie kulturowe: zajęcia kulturoznawcze,  

3. przygotowanie mentalne do wyjazdu,  

4. 3-tygodniowe praktyki zorganizowane u pracodawców greckich przez partnera projektu – 

firmę TravelEdventures Greece 

 

Biorę odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane nieodpowiedzialnym 

zachowaniem mojego syna/córki.  

 

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekunów wyjazdu związanych z leczeniem, 

hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego 

syna/córki  

 

      ………………………………………                                       ………………………………………………  

   miejscowość, data                                                            czytelny podpis rodzica(opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             



 

 

Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE UCZNIA 

 

Ja niżej podpisana(y)  

 

 

……………………………………………………………… 

imię i nazwisko 

uczeń  klasy: ………...……....  

 

 

oświadczam, że zapoznałem się z założeniami projektu oraz regulaminem rekrutacji 

 i uczestnictwa w projekcie: „Podnosimy kompetencje zawodowe z Erasmus +”      

 w ramach Programu Erasmus + i akceptuję warunki uczestnictwa. 

 

W szczególności zobowiązuje się do:  

• przestrzegania „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”,  

• obecności na zajęciach z przygotowania kulturoznawczego i językowego 

organizowanych poza obowiązkowymi lekcjami,  

• obecności na zajęciach przygotowujących mentalnie do wyjazdu,  

• udziału w zaplanowanych wyjazdach,  

• wypełniania poleceń opiekunów, nauczycieli, przestrzegania wszelkich przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa, przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania 

alkoholu, palenia tytoniu i zażywania środków odurzających. 

 

 

      ………………………………………                                       ………………………………………………  

   miejscowość, data                                                                 czytelny podpis ucznia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             



 

 

                                                  Załącznik nr 3 
 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

 

 W związku z przystąpieniem do  projektu „Podnosimy kompetencje zawodowe z 

Erasmus +”, w ramach Programu Erasmus +, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych i wykorzystanie wizerunku do celów promocji projektu. 

 

 Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:  

 

1. administratorem zebranych danych osobowych będzie Zespół Rekrutacyjny w 

Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach;  

2. dane zostaną udostępnione firmie partnerskiej TravelEdventures Greece;  

3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, 

realizacji projektu ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach 

Programu Erasmus+;  

4. moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu 

udzielania wsparcia realizacji „Podnosimy kompetencje zawodowe z Erasmus +”, 

ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Erasmus +;  

5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;  

6. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

      ………………………………………                                       ………………………………………………  

   miejscowość, data                                                            czytelny podpis ucznia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 



 

                                                  

 

Załącznik nr 4 

 

 INFORMACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA TEMAT ZDROWIA UCZESTNIKA PROJEKTU 

Nazwisko i imię ucznia ……………………………………………………………….. 

Czy dziecko choruje na choroby przewlekłe? (jakie?) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Czy dziecko ma alergię? (na co?) 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

Czy dziecko przyjmuje leki? (jakie?) 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Czy dziecko jest pod opieką poradni specjalistycznej? (jakiej?) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

Uwagi rodziców/opiekunów: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Zaświadczam niniejszym, że stan zdrowia mojego syna/córki pozwala na uczestnictwo w 

projekcie „Podnosimy kompetencje zawodowe z Erasmus +” w ramach Programu Erasmus+ i 

udział w praktykach za granicą. 

 

 

 

  ………………………………………                             ………………………………………………  

   miejscowość, data                                                czytelny  podpis rodzica/opiekuna      

 

 

                                                                                                         

………………………………………                             ………………………………………………  

   miejscowość, data                                                 podpis szkolnej higienistki/lekarza                    

 



 
 

Załącznik nr 5 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA PROJEKTU                               

 

Ja, …………………………………………, zamieszkały……………………………………………, 

legitymujący się dowodem osobistym o numerze i serii ……….……………………………….., 

posiadający numer PESEL ……………………………………….. udzielam zezwolenia na 

rozpowszechnianie mojego wizerunku w związku z moim uczestnictwem w projekcie Erasmus 

+ „Podnosimy kompetencje zawodowe z Erasmus +”. 

Zezwolenie niniejsze obejmuje wykorzystanie mojego wizerunku (zdjęć i innych materiałów) w 

dowolnych mediach oraz w innych materiałach, na dowolnym polu eksploatacji i nie jest 

ograniczone czasowo ani terytorialnie.  

 

 

  ………………………………………                             ………………………………………………  

   miejscowość, data                                                czytelny  podpis ucznia 

 

 

                                                                                                         

………………………………………                          ………………………………………………  

              miejscowość, data                           podpis rodzica/opiekuna  niepełnoletniego ucznia    

 


