REGULAMIN REKRUTACJI
do mobilności ponadnarodowej (wyjazdu zagranicznego) w przedsięwzięciu pn.
„Nowatorskie metody nauczania geografii oparte na współczesnej technologii cyfrowej”
realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego
§1
Informacje ogólne
1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie
w okresie 2020-09-01 do 2022-02-28.
2. Przedsięwzięcie „Nowatorskie metody nauczania geografii oparte na współczesnej
technologii cyfrowej”, w ramach którego planowana jest mobilność ponadnarodowa
(wyjazd zagraniczny), finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt
„Ponadnarodowa mobilność uczniów”.
3. Projekt skierowany jest do uczniów klas trzecich kształcących się we wszystkich
zawodach: technik analityk, technik hotelarstwa, technik reklamy, technik eksploatacji
portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik żywienia i usług
gastronomicznych oraz szkoły branżowej pierwszego stopnia: cukiernik oraz kucharz.
4. W projekcie może wziąć udział maksymalnie 35 uczniów wraz z opiekunami.
5. Celem głównym odbywającej się w ramach przedsięwzięcia mobilności będzie:
•

rozwój kompetencji kluczowych w międzynarodowym środowisku przez
uczestników projektu,

•

zdobycie nowych praktycznych umiejętności,

•

poszerzenie swoich horyzontów,

•

zrozumienie i poznanie innej kultury,

•

wzrost tolerancji i świadomości uczniów,
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•

rozwój umiejętności językowych oraz interpersonalnych,

•

poznanie środowiska międzynarodowego,

•

pogłębienie zdolności pracy w grupie.

6. Udział we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach projektu jest
bezpłatny.
§2
Zakres wsparcia
1. W ramach Projektu wsparciem zostanie objętych 35 uczniów kształcących się Zespole
Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie w klasach trzecich.
2. Uczestnicy Projektu, zostaną zakwalifikowani do udziału w mobilności na podstawie
procedury rekrutacyjnej, przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny powołany przez
Dyrektora Szkoły.
3. Udział w projekcie jest bezpłatny, wszystkie koszty związane z mobilnością, a także
działania przygotowawcze są pokrywane przez szkołę z dofinansowania z
Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Czas trwania mobilności dla jednego uczestnika wynosi 5 dni oraz 2 dni przeznaczone
na podróż.
5. Jako okres mobilności rozumie się czas trwania zajęć merytorycznych realizowanych
podczas trwania wyjazdu zagranicznego.
6. Zajęcia merytoryczne realizowane w ramach projektu będą odbywały się w dni
robocze od poniedziałku do piątku w wymiarze 6-8h dziennie.
7. W ramach mobilności dodatkowe 2 dni zostaną wykorzystane na podróż do i z
Hiszpanii.
8. Podczas zajęć merytorycznych uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego
w Rzeszowie będą realizować założony program merytoryczny wspólnie z uczniami
Escuela de fp Santa Maria de los Angeles w Hiszpanii.
§3
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Komisja Rekrutacyjna
1. Na potrzeby projektu zostanie powołany przez Dyrektora Szkoły Zespół
Rekrutacyjny.
2. Do zadań Zespołu Rekrutacyjnego należeć będzie: ogłoszenie naboru do projektu,
udzielanie informacji na temat rekrutacji i projektu, weryfikacja złożonych zgłoszeń,
stworzenie listy zakwalifikowanych, listy rezerwowych oraz w razie konieczności
przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej, a także rozpatrywanie odwołań od
wyników rekrutacji.
3. W kwestiach spornych związanych z prowadzeniem naboru uczestników decyzję
podejmuje Dyrektor Szkoły.

§4
Rekrutacja Uczestników
1. Uczestnicy zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie na podstawie procedury
rekrutacyjnej.
4. Rekrutacja przeprowadzona będzie przez Zespół Rekrutacyjny w Zespole Szkół nr 3
im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie.
2. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 35 osób, które uzyskały największą liczbę
punktów.
3. Proces rekrutacji poprzedzony będzie kampanią informacyjną prowadzoną na stronie
internetowej szkoły, facebooku, Instagramie, informacjach na tablicach ogłoszeń w
szkole, podczas spotkań z uczniami i rodzicami, a także na godzinach
wychowawczych w klasach, do których skierowany jest projekt.
4. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć
uczestnictwa w projekcie oraz jest uczniem Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza
Rylskiego w Rzeszowie i posiada ważny paszport lub dowód osobisty.
5. Harmonogram rekrutacji:
•

Spotkanie informacyjne dla osób chcących wziąć udział w projekcie,

•

Rozpoczęcie rekrutacji. Możliwość składania formularzy zgłoszeniowych,
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•

Składanie formularzy zgłoszeniowych przez osoby zainteresowane udziałem w
projekcie,

•

Weryfikacja złożonych formularzy zgłoszeniowych,

•

Rekrutacja wstępna,

•

Rekrutacja uzupełniająca,

•

Rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Rekrutacyjną,

•

Stworzenie listy rankingowej osób zakwalifikowanych do projektu,

•

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych oraz listy osób rezerwowych,

•

Spotkanie organizacyjne z rodzicami i uczniami zakwalifikowanymi do
udziału w projekcie,

•

Potwierdzenie udziału w projekcie – podpisanie umowy.

6. Rekrutacja będzie przeprowadzana w formie konkursu, do którego może przystąpić
osoba spełniająca poniższe wymagania:
•

jest uczniem Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie,

•

kształci się w klasie trzeciej na wszystkich kierunkach kształcenia z technikum
oraz szkoły branżowej pierwszego stopnia,

•

cechuje ją nienaganne zachowanie oraz wysoka frekwencja na lekcjach,

•

posiada ważny paszport lub dowód osobisty co najmniej na kolejny rok
kalendarzowy,

•

otrzymała zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Projekcie,

•

wypełniła formularz zgłoszeniowy oraz ankietę motywacyjną do Projektu,

•

wyraziła zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych
oraz wizerunku na potrzeby Projektu,

•

uzyska pozytywną ocenę Komisji Rekrutacyjnej,

•

weźmie udział w kursie kulturowo – językowo - merytorycznym,

•

podpisze przed wyjazdem umowę o wyjazd wraz z załącznikami.

7. Proces rekrutacji poprzedzony będzie kampanią informacyjną prowadzoną na stronie
internetowej szkoły, facebooku, informacjach na tablicach ogłoszeń w szkole, podczas
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spotkań z uczniami i rodzicami, a także na godzinach wychowawczych w klasach do
których skierowany jest projekt. Zostaną przedstawione między innymi: cele projektu,
zasady uczestnictwa w projekcie, planowane działania oraz spodziewane efekty.
8. Komisja rekrutacyjna przyzna punkty wg następujących kryteriów:
•

ocena z zachowania z semestru poprzedzającego proces rekrutacji –
maksymalnie 30 pkt.,
ü wzorowe – 30pkt
ü bardzo dobre – 20pkt
ü dobre – 10pkt
ü poniżej – 0pkt

•

frekwencja z semestru poprzedzającego proces rekrutacji – maksymalnie 40
pkt.,
ü Poniżej 85% – 0 pkt.,
ü 88% – 85% – 10 pkt,
ü 92% – 89% – 20 pkt.,
ü 96% – 93% – 30 pkt.,
ü 100% – 97% – 40 pkt.

•

zaangażowanie w życie szkoły, praca w wolontariacie i organizacjach
młodzieżowych, udział w olimpiadach, konkursach i turniejach – 20pkt.

•

rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Rekrutacyjną – 50pkt.

•

Uzupełnienie ankiety motywacyjnej, podczas której zostanie oceniona
motywacja kandydata do uczestnictwa w projekcie. Ankieta składa się z 5
pytań przy których odpowiedzią nadawane będą punkty w skali od 1 do 10, wg
klucza - maksymalnie 50pkt.

•

dodatkowo wymagana jest pozytywna opinia wychowawcy klasy.

9. Uczeń musi uzyskać co najmniej 50% punktów podczas procesu rekrutacji to jest 95
punktów.
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10. W wyniku zsumowania poszczególnych punktów, ogłoszone zostaną listy rankingowe
uczestników zakwalifikowanych do udziału w kursach przygotowawczych.
11. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku
gdy zakwalifikowany uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony lub
nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych.
12. W przypadku takiej samej ilości punktów uzyskanych podczas rekrutacji, o miejscu na
liście decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję
Rekrutacyjną, kolejnym kryterium jest wyższa ocena z zachowania brana w trakcie
rekrutacji.
13. Sposób wyboru uczestników będzie uczciwy, przejrzysty, spójny i udokumentowany.
14. Komisja rekrutacyjna stosować będzie zasadę równości płci oraz równości szans.
15. W skład grup wejdą również uczniowie słabsi, o mniejszych szansach, pochodzący
często z biednych, niepełnych lub rozbitych rodzin, oraz pochodzący z małych
miejscowości powiatu rzeszowskiego zagrożonych bezrobociem strukturalnym.
Wychodzimy z założenia, że dla takiego ucznia, praktyka zagraniczna stanowi
dodatkowy bodziec motywacyjny oraz odnalezienie się na rynku pracy.
16. Kryteria rekrutacji są obiektywne, przejrzyste oraz dostępne dla wszystkich uczniów
chętnych do uczestnictwa w projekcie.
17. W przypadku niezakwalifikowania się istnieje możliwość odwołania się rodziców i
uczniów do Koordynatora Projektu. Odwołanie w formie pisemnej, zawierające
argumentację, należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od daty opoblikowania
listy rankingowej. Rekrutacja dodatkowa zostanie przeprowadzona według tych
samych kryteriów, co rekrutacja kwalifikująca uczestników.
18. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie, wraz z
rodzicami/opiekunami są zobowiązani do udziału w spotkaniu informacyjnym.
19. Rodzic/opiekun prawny wypełnia oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział
dziecka/podopiecznego w projekcie i pisemnie potwierdza zapoznanie się z
regulaminem udziału w projekcie.
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20. Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji uczeń wypełnia oświadczenie o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

i pisemnie potwierdza

zapoznanie się z zasadami udziału w projekcie.
21. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje, że uczeń/nauczyciel nie
może być uczestnikiem zajęć realizowanych w ramach projektu.
22. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku
gdy uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony lub nie wyrazi zgody
na przetwarzanie danych osobowych z listy Uczestników.
§ 5.
Prawa i obowiązki uczestnika Projektu
1. Każdy Uczestnik ma prawo do:
•

informacji na temat projektu umieszczanych na stronie internetowej szkoły lub
przekazywanych bezpośrednio uczestnikowi,

•

nieodpłatnego udziału w projekcie,

•

otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć,

•

otrzymania certyfikatów zgodnie z założeniami projektu,

•

zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy.

2. Uczestnik zobowiązuje się do:
•

uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach przygotowania do praktyk
(podpis na liście obecności),

•

100% obecności w zajęciach merytorycznych (dotyczy: punktualności, realizowania
powierzonych

zadań,

informowania

koordynatora

projektu

o

wszelkich

nieprawidłowościach),
•

uczestnictwa w zajęciach kulturowych,

•

czynnego uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu - zgodnie z założeniami
projektu,

•

aktywnego uczestnictwa w upowszechnianiu rezultatów projektu.

3. Obowiązki ucznia jako uczestnika mobilności:
•

Udział w obowiązkowym etapie przygotowania do mobilności w wymiarze:
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ü przygotowanie językowe - 10 godzin lekcyjnych
ü przygotowanie merytoryczne - 10 godzin lekcyjnych
ü przygotowanie kulturowe - 10 godzin lekcyjnych
•

aktywny udział i realizacja działań określonych w harmonogramie mobilności
ponadnarodowej odbywającej się w Escuela de fp Santa Maria de los Angeles w
Hiszpanii,

•

udział w obowiązkowym procesie ewaluacji określonym przez szkołę w formie
testu lub obserwacji, polegających na sprawdzaniu poziomu kompetencji
kluczowych przed i po mobilności,

•

wpisy na listę obecności podczas zajęć przygotowawczych.
§ 6.
Zasady rezygnacji i skreśleń z uczestnictwa w Projekcie

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji.
2. Przypadki, o których mowa w pkt. 1 mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub
innej nagłej i nieprzewidzianej sytuacji i nie mogą być znane przez Uczestnika w
momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.
3. Zespół Szkół nr 3 w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do skreślenia ucznia z listy
uczestników Projektu w przypadku:
a) rażącego naruszania Statutu Szkoły lub niniejszego Regulaminu na uzasadniony
wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela prowadzącego zajęcia lub Koordynatora
Projektu,
b) skreślenia uczestnika z listy uczniów Szkoły.
4. Decyzję o skreśleniu osoby z listy osób zakwalifikowanych do Projektu przedstawia się
Uczestnikowi Projektu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Na jego miejsce wchodzi kolejna
osoba z listy rankingowej.
5. Skreślony z listy uczeń zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych materiałów
dydaktycznych.
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6. W razie nieuzasadnionej rezygnacji z projektu w trakcie praktyk uczestnik zobowiązany
jest do pokrycia kosztów udziału w Projekcie.
§ 7.
Postanowienia końcowe
Ogólny nadzór nad przebiegiem rekrutacji i realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw
nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji Dyrektora Zespołu
Szkół nr 3 w Rzeszowie i Koordynatora Projektu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
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