
 

 

 

Regulamin rekrutacji uczestników  projektu  

 „Włoski staż oknem na świat”  

w Zespole Szkół nr 3 w Rzeszowie 

 

Ogólne informacje o projekcie  

1. Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, okres realizacji 

projektu 01.10.2020r.- 30.09.2022r.  

2. Uczestnikami projektu będą uczniów Zespołu Szkół  nr 3 w Rzeszowie 

z klas II i III technikum. 

W ramach projektu 4 grupy uczniów (każda po 20 osób) wyjadą na dwutygodniowe 

praktyki zawodowe. 

l.p. Liczba 

uczniów 

Kierunek kształcenia Miejsce praktyk 

 

1.  

 

8 

 

technik reklamy 

 

 

Agencje reklamowe w Rimini/ 

Włochy 

 

2.  

 

8 

 

 

technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

 

Zakłady gastronomiczne                              

w Rimini/Włochy 

 

3.  4 technik lotniskowych służb 

operacyjnych  

Międzynarodowy Port Lotniczy im 

Federico Felliniego w Rimini/ 

Włochy 

 

3. Partnerami ZS nr 3 w realizacji projektu będą: Vaspucci 1-11SRL. Rimini/ Włochy  

4. Uczestnikami projektu mogą być zarówno dziewczęta jak i chłopcy.  

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. 

Zasady rekrutacji 

1. Szczegółowe informacje o rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej 

szkoły w marcu 2021, formularze rekrutacyjne będą dostępne na stronie internetowej 

szkoły od  marca 2021 r., ostateczny termin złożenia formularzy upływa z dniem 26 

marca 2021r.  

2. Rekrutacja odbędzie kwietniu 2021 r., przeprowadzi ją komisja w składzie: 

koordynator projektu, 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych, nauczyciel języka 

angielskiego i włoskiego  

3. W procesie rekrutacji zostaną zastosowane następujące  



  

   

l.p. Kryterium Wartość 

liczbowa 

1.  średnia ocen śródrocznych roku szk. 2020/2021 0-10 

2.  średnia ocen śródrocznych z przedmiotów zawodowych i 

języka angielskiego w roku szk. 2020/2021 

0-10 

3.  zaangażowanie w życie Szkoły, praca w wolontariacie i 

organizacjach młodzieżowych, udział w konkursach, turniejach 

i olimpiadach z przedmiotów zawodowych i językowych 

0-10 

4.  ocena śródrocznych z zachowania roku szk. 2020/2021 0-10 

5.  rozmowa kwalifikacyjna - uzasadnienie chęci uczestnictwa, 

znajomość zawodu  

0-20 

rozmowa kwalifikacyjna – z języka angielskiego 0-20 

6.  umiejętności interpersonalne 0-10 

7.  opinia o uczniu nauczycieli uczących  0-10 

Razem  100 

 

4. Listę zasadniczą utworzą w kolejności kandydaci z największą liczbą punktów, którzy 

uzyskają co najmniej 75 pkt. 

5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej osób 

ubiegających się o udział w projekcie o zakwalifikowaniu się do Projektu zadecyduje 

rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem. 

6. Podczas procesu rekrutacji zostaną utworzone listy rezerwowe uwzględniające 

uczniów z mniejszą liczbą punktów, którzy będą realizować program zajęć 

przygotowujących do wyjazdu. W przypadku niewyłonienia podczas procesu 

rekrutacyjnego zakładanej liczby uczestników dopuszcza się udział uczniów z klas IV 

planowanych kierunków oraz z klas II i III kierunków pokrewnych.  

7. Listę uczestników projektu zatwierdzi Dyrektor Szkoły. Wyniki rekrutacji zostaną 

upublicznione po zakończeniu rekrutacji w kwietniu 2021r. na stronie internetowej 

szkoły, tablicy ogłoszeń w gablocie projektu oraz przekazane zainteresowanym 

uczniom. 

8. Postępowanie uzupełniające zakłada poinformowanie osób z listy rezerwowej o 

zakwalifikowaniu do projektu w przypadku wolnych miejsc. Lista rezerwowa może 

zostać uruchomiona w sytuacji rezygnacji uczestnika z projektu oraz niskiej 

frekwencji ucznia na zajęciach przygotowujących do wyjazdu (poniżej 90%). 

Niezakwalifikowani uczniowie mają prawo do złożenia odwołania z odpowiednim 

uzasadnieniem i prośby o ponowne rozpatrzenie ich kandydatury w czasie określonym 

w regulaminie. 

9. Osoby niezakwalifikowane i osoby z listy rezerwowej mające zamiar wyjechać                     

w kolejnych grupach, muszą od początku uczestniczyć w kolejnym procesie 

rekrutacji.  

 

 



  

   

Procedura odwoławcza 

1. Uczniowie niezakwalifikowani na listę zasadniczą mają prawo do złożenia odwołania 

z odpowiednim uzasadnieniem i prośby o ponowne rozpatrzenie ich kandydatury w 

ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. 

2. Komisja rozpatruje ponownie formularze do dnia 15 maja 2021 r.. 

3. Ostateczną listę uczestników zatwierdza Dyrektor Szkoły, lista zostaje upubliczniona 

16 maja 2021. 

Zasady rezygnacji z udziału  w projekcie 

1. Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie w wyjątkowych i uzasadnionych 

sytuacjach (nagła choroba, wypadek, zdarzenie losowe) po złożeniu pisemnego 

oświadczenia o rezygnacji potwierdzonego podpisem uczestnika oraz 

rodzica/opiekuna prawnego. Uczestnik dołącza do oświadczenia dokumenty stosowne 

do sytuacji (np. wypis ze szpitala, zwolnienie lekarskie) 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie w sytuacji gdy zostały poniesione 

koszty (zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie, odzież ochronna, realizacja 

mobilności) rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do poniesienia 

kosztów wynikających z rezygnacji udziału. 

 

Obowiązki uczestników projektu 

 

1. Obowiązkiem uczestnika projektu jest  

▪ uczestnictwo we wszystkich spotkaniach dla uczestników projektu 

▪  uczestnictwo w zajęciach przygotowujących do wyjazdu (frekwencja poniżej 90% 

powoduje skreślenie ucznia z listy uczestników) 

▪ posiadanie ważnego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) co 

najmniej na kolejny rok kalendarzowy 

▪ wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z 

realizacją projektu 

▪ terminowe wykonywanie przydzielonych w projekcie zadań, opracowanie materiałów 

niezbędnych do realizacji poszczególnych działań przewidzianych w projekcie  

(dokumentacja, materiały na platformę, dzienniczki, sprawozdania, zdjęcia, filmy, 

realizacja projektów e Twinning, prezentacje multimedialne, prezentacje umiejętności) 

▪ promowanie projektu i upowszechnianie rezultatów wśród społeczności szkolnej i 

środowisku lokalnym 

▪ doskonalenie umiejętności zawodowych oraz znajomości języków obcych  

▪ godne wypełnianie obowiązków ucznia/reprezentanta szkoły na forum 

międzynarodowym 

▪ podporządkowanie się poleceniom opiekunów ze strony ZS nr 3 i partnerów 

zagranicznych  

▪ wypełnienie raportu uczestnika projektu oraz innej dokumentacji projektowej 

Niniejszy regulamin obowiązuje dla wszystkich grup, zmianie ulegną daty. 


