Regulamin rekrutacji dla uczniów ZSE
rok szkolny 2018/2019
§1

Postanowienia ogólne
Regulamin rekrutacji dla uczniów określa zasady uczestniczenia w projekcie programu Erasmus+, akcja
KA2- Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, kategoria K202- Partnerstwa strategiczne na
rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. Tytuł projektu: „Międzynarodowa współpraca szkół szansą na
lepszą edukację zawodową” nr projektu: 2018-1-PL01-KA202-050924
oraz zasady naboru uczestników na zagraniczne wyjazdy szkoleniowe typu: Mobilność łączona osób w trakcie
kształcenia zawodowego.
§2
Cele i rezultaty udziału w projekcie
Udział uczestników w projekcie ma na celu uczestniczenie w zajęciach dla uczniów prowadzonych w
szkole partnerskiej, obserwację metod nauczania oraz szkolenie kulturowe. Rezultatami projektu w odniesieniu
do uczestników wyjazdów szkoleniowych będą: rozwój osobisty, podniesienie kompetencji językowych i
informatycznych, poznanie zwyczajów panujących w szkole partnerskiej oraz kultury danego kraju.
§3
Przedmiot rekrutacji
Przedmiotem rekrutacji są pięciodniowe wyjazdy uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych do szkół
partnerskich w Sewilli, Hiszpania oraz Lizbony, Portugalia, w celu uczestniczenia w lekcjach przedmiotów
zawodowych prowadzonych w w/w szkołach oraz przejścia szkolenia kulturowego.
§4
Warunki przystąpienia do projektu
W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie/uczennice klas II, III i IV z Zespołu Szkół Elektrycznych, którzy
wyróżniają się przynajmniej w jednym z wymienionych obszarów: pracą lub inicjatywą na rzecz szkoły lub
środowiska lokalnego, wolontariatem na rzecz organizacji charytatywnych, osiągnięciami sportowymi na
szczeblu okręgowym lub krajowym, osiągnięciami w konkursach przedmiotowych, Krewniacy Elektryka, lub
uczniowie legitymujący się innymi, znacznymi osiągnięciami, (niekoniecznie w nauce).
Uczeń powinien mieć co najmniej ocenę: dobry z języka angielskiego na koniec roku szkolnego 2017/2018. Do
wyjazdu nie kwalifikują się uczniowie z oceną ze sprawowania: nieodpowiednie i naganne na koniec roku
szkolnego 2017/2018.
Uczeń zakwalifikowany do wyjazdu w przypadku otrzymania oceny ze sprawowania; nieodpowiednie lub
naganne na I semestr roku szkolnego 2018/2019 zostanie usunięty listy wyjazdowej a jego miejsce zostanie
przydzielone uczniowi z listy rezerwowej.
W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy wypełnić i podpisać: Deklarację Przystąpienia do Projektu
oraz przedłożyć wychowawcy klasy. Wychowawca klasy typuje jedną osobę z klasy opisując jego/jej
osiągnięcia i dostarcza wskazaną deklarację koordynatorowi projektu Bożenie Legenc.
Komisja Rekrutacyjna dokona wyboru uczestników wyjazdu zagranicznego. Wybrani kandydaci zostaną
powiadomieni o wynikach naboru drogą elektroniczną.
Komisja Rekrutacyjna utworzy listę rezerwową składającą się dwóch osób na każdy wyjazd.
§5
Kryteria uczestniczenia w wyjeździe zagranicznym
Komisja Rekrutacyjna wybierze każdego roku szkolnego, t..j. 2018/2019 oraz 2019/2020 uczestników
wyjazdów szkoleniowych w/g ilości miejsc:
Projekt: „Międzynarodowa współpraca szkół szansą na lepszą edukację zawodową”
nr 2018-1-PL01-KA202-050924
KA2- Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
KA202- Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych

Rok szkolny 2018/2019:
4 miejsca: wyjazd szkoleniowy do Sewilli, Hiszpania
4 miejsca: wyjazd szkoleniowy do Lizbony, Portugalia
§6
Obowiązki uczestnika wyjazdu szkoleniowego
Uczestnik wyjazdu szkoleniowego zobowiązany jest rzetelnie uczestniczyć w działaniach projektowych, w tym
do:
 podpisania umowy finansowej określającej formalne obowiązki uczestnika wyjazdu
 rzetelnego wypełniania swoich obowiązków przed rozpoczęciem wyjazdu szkoleniowego
(przygotowanie do projektu), podczas trwania projektu (stosowanie się do zapisów programu wizyty) i
po zakończeniu projektu (złożenie raportu w systemie Mobility Tool)
 podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w celach promocji projektu
Podanie danych i podpisanie oświadczenia jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa jest równoznaczna z
brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu
 współpracy w działaniach poprojektowych i
upowszechnianiu rezultatów projektu, w tym
zamieszczenia wpisu na stronie internetowej projektu
 godnego reprezentowania własnej osoby, szkoły i kraju w czasie pobytu zagranicą

§7
Rezygnacje
Rezygnacja uczestnika z wyjazdu szkoleniowego po zakupie biletów lotniczych jest równoznaczna z
koniecznością poniesienia opłaty za te bilety oraz zwrotem wszystkich przekazanych mu dotacji finansowych a
miejsce na szkoleniu będzie przyznane uczestnikowi z listy rezerwowej. W przypadku rezygnacji w momencie,
gdy wyjazd się już rozpoczął, uczestnik szkolenia zobowiązany jest zwrócić ZSE w Kielcach całość
przekazanej mu dotacji finansowej w terminie 1 miesiąca od momentu rezygnacji, niezależnie od tego, ile
pieniędzy z dotacji finansowej zostało wydane.

§8
Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej
Kandydatowi, który nie zakwalifikował się do wyjazdu zagranicznego przysługuje prawo odwołania się od
decyzji Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora szkoły w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o
wynikach rekrutacji. Odwołania będą rozpatrywane tylko w przypadku powstania nowych, okoliczności
świadczących na korzyść odwołującego się. Okoliczności te powinny być szczegółowo opisane w odwołaniu.
Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.
§9

Postanowienia końcowe
Wszelkie kwestie nie określone niniejszym regulaminem będą regulowane odrębnymi rozporządzeniami
dyrektora szkoły.
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