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Regulamin rekrutacji na praktyki zagraniczne w ramach programu  

ERASMUS+2018-1-PL01-KA102-048711 

 

§ 1 

Informacje o projekcie 

 

1. Projekt pod nazwą „Europejskie staże kluczem do sukcesu” realizowany jest przez 

Branżową Szkołę I Stopnia w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego  

w Katowicach. 

2. Biuro projektu znajduje się w Branżowej Szkole I Stopnia w Żarkach ZDZ  

w Katowicach. 

3. Projekt skierowany jest do uczniów i absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia  

w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, którzy kształcą/kształcili                   

się w zawodach: kucharz, fryzjer oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych                                  

w budownictwie. 

4. Okres realizacji projektu: od 2018-09-01 do 2019-08-31 

5. Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+, działanie: Szkolenia  

i kształcenie zawodowe.  

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych 16 uczniów i/lub 

absolwentów BS I Stopnia w Żarkach poprzez realizację praktyk zagranicznych. 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Europejskie 

staże kluczem do sukcesu”   zwanym dalej projektem. 

3. Udział Uczestników w projekcie jest bezpłatny. 

4. W ramach projektu zaplanowano m.in. następujące formy wsparcia: 

a. szkolenia z języka angielskiego; 

b. przygotowanie kulturowe; 
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c. przygotowanie pedagogiczne 

5. Zajęcia przygotowawcze z języka angielskiego, przygotowanie kulturowe  

i pedagogiczne odbywać się będą na terenie BSI w Żarkach. 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

 

1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie przez beneficjenta 

statusu ucznia oraz absolwenta BSIS w Żarkach. 

2. Rekrutacja na staż dotyczyć będzie uczniów oraz absolwentów BSI w Żarkach uczących się  

w zawodach:   kucharz, fryzjer oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych  

w budownictwie. 

 

§ 4 

Zasady rekrutacji 

 

1. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady 

równości płci. Organizator zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet,                                  

jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników projektu. 

2. Kandydaci przed złożeniem dokumentów zostaną zapoznani z całością tekstu niniejszego 

Regulaminu. 

3. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej BSI w zakładce „projekty”. 

4. Rekrutacja odbywać się będzie we wrześniu 2018 roku w oparciu o ustalone wcześniej 

kryteria i punktację. 

5. Wyboru uczestników Projektu w oparciu  o kryteria rekrutacji stanowiące Załącznik nr 1                           

do niniejszego Regulaminu dokona Komisja Rekrutacyjna w składzie:   

a. Dyrektor  BSI w Żarkach,  

b. koordynator projektu, pedagog szkolny,  

c. nauczyciele praktycznej nauki zawodu  
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6. O wynikach rekrutacji każdy z kandydatów zostanie poinformowany drogą mailową                            

w terminie do 31.10.2018r. 

7. Odwołanie od wyników naboru można składać w formie pisemnej w Sekretariacie Szkoły 

w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników. 

8. Wszystkie osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są do uczestnictwa  

w zajęciach przygotowawczych. 

9. Skreśleniu z listy osób zakwalifikowanych do  projektu podlegają uczniowie, którzy będą 

mieli ponad 20% nieobecności na zajęciach przygotowawczych. 

10. W przypadku uzyskania przez uczniów tej samej liczby punktów o dopuszczeniu                                     

do projektu decyduje roczna ocena z zachowania uzyskana w poprzednim roku szkolnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


