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 Regulamin rekrutacji osób uczących się do uczestnictwa w projekcie 

 pt. „Mobilny uczeń - dobry fachowiec na rynku pracy”  

 

§ 1  

Ogólne informacje o projekcie 

 

1. Projekt  pt. "Mobilny uczeń - dobry fachowiec na rynku pracy" jest współfinansowany 

ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+ Typ akcji: KA122-VET - 

Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze 

kształcenia i szkolenia zawodowego. Numer projektu: 2022-1-PL01-KA122-VET-000077980. 

2. Realizatorem projektu pt. „Mobilny uczeń – dobry fachowiec na rynku pracy" jest Zespół 

Szkół nr 34 im. Mieszka I w Warszawie.  

3. Czas trwania projektu obejmuje okres 12 miesięcy od dnia 01 września 2022 r. 

do dnia 31 sierpnia 2023r. 

4. W ramach realizacji mobilności zagranicznej projekt obejmuje praktyki zawodowe osób 

uczących się: 15 kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich, 10 kształcących się 

w zawodzie technik technologii drewna i 5 kształcących się w zawodzie technik budownictwa 

w Technikum nr 30 w Zespole Szkół nr 34 im. Mieszka I w Warszawie w niemieckich 

przedsiębiorstwach oraz program kulturowy.  

5. Projekt skierowany jest do uczniów klas III i IV kształcących się w roku szkolnym 2022/2023 

na kierunkach: technik usług fryzjerskich – 15 osób, technik technologii drewna – 10 osób 

i technik budownictwa 5 osób.  

6. W mobilności zagranicznej wezmą uczniowie z klas III i IV kształcących się w zawodach: 

technik usług fryzjerskich (I grupa zawodowa), technik technologii drewna (II grupa 

zawodowa) oraz technik budownictwa (III grupa zawodowa) w roku szkolnym 2022/2023, 

którzy łącznie będą stanowić 30 - osobową grupę wyjazdową uczestników projektu (osób 

uczących się) – realizujących praktykę zawodową w Niemczech w terminie od dnia 16 

kwietnia 2023 r. do dnia 29 kwietnia 2023 r. 

7. Przed okresem mobilności zagranicznej odbędzie się przygotowanie kulturowo – językowo – 

pedagogiczne uczestników projektu (osób uczących się); 

8. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.  

9. Cele projektu w kontekście potrzeb osób uczących się (uczniów Technikum nr 30 w Zespole 

Szkół nr 34 im. Mieszka I w Warszawie) w zawodzie technik usług fryzjerskich, technik 

technologii drewna i technik budownictwa: 

1) zaliczenie części praktyki zawodowej przez uczniów technikum z klas III i IV w ramach 

obowiązującego programu nauczania w rzeczywistych warunkach niemieckiego rynku 

pracy; 

2) podniesienie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych; 

3) poszerzenie umiejętności w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej;  

4) doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w zakresie języka angielskiego  poprawa 

porozumiewania się w angielskim słownictwie zawodowym; 

5) poznanie podstaw języka niemieckiego; 
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6) rozwijanie umiejętności pracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, przedsiębiorczości, 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych; 

7) doskonalenie w zakresie norm społecznych i różnic kulturowych. 

10. Biuro Projektu znajduje się w gabinecie Pani wicedyrektor Zespołu Szkół nr 34 im. Mieszka I 

w Warszawie. Za prawidłową obsługę biura odpowiedzialna jest Pani wicedyrektor szkoły – 

pracownik ds. monitoringu i ewaluacji projektu oraz koordynator projektu. 

11. Za właściwą realizację Projektu odpowiadają: dyrektor szkoły, Pani wicedyrektor szkoły - 

pracownik ds. monitoringu i ewaluacji oraz koordynator projektu. 

 

§ 2 

Warunki i zasady rekrutacji osób uczących się 

 

1. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem równych szans, w tym: 

1) zasady równości szans i niedyskryminacji - umożliwienia wszystkim osobom – bez względu 

na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię 

lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich 

dziedzinach życia na jednakowych zasadach; 

2) zasady równości szans kobiet i mężczyzn – zasada ta ma prowadzić do podejmowania działań 

na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą 

wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp 

do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta ma 

gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów 

płci. 

2. Osoba ucząca się ubiegająca się o udział w projekcie w ramach rekrutacji powinna: 

1) zapoznać się z niniejszym Regulaminem (dostępny u Koordynatora projektu, w biurze 

projektu oraz na stronie internetowej szkoły), 

2) wypełnić, podpisać i złożyć Formularz zgłoszeniowy do projektu (Załącznik nr 1). 

3. Osoba ucząca się otrzyma Formularz zgłoszeniowy osoby uczącej się w formie elektronicznej 

do wydruku (strona internetowa szkoły zakładka Erasmus+/dziennik elektroniczny szkoły) lub 

w formie papierowej w biurze projektu. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy 

wypełnić w formie papierowej, własnoręcznie i czytelnie podpisać oraz dostarczyć do Biura 

projektu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2022r. do godz.15.00 

4. Formularze zgłoszeniowe zostaną zweryfikowane przez Komisję rekrutacyjną  pod względem 

formalnym, a kandydaci mogą być poproszeni o poprawienie i uzupełnienie   niekompletnie 

wypełnionych Formularzy zgłoszeniowych. 

5. Warunkiem uczestnictwa ucznia w Projekcie jest zakwalifikowanie przez Komisję 

Rekrutacyjną.  

6. Rekrutacja uczestników projektu  zostanie dokonana przez Komisję Rekrutacyjną w której 

skład wejdą: 

1) Przewodniczący Komisji - Koordynator projektu;  

2) Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 34 im. Mieszka I w Warszawie; 

3) Nauczyciel jęz. angielskiego w Zespole Szkół nr 34 im. Mieszka I w Warszawie. 
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7. Składanie formularzy rekrutacyjnych odbywać się będzie w Biurze projektu (gabinecie 

Pani wicedyrektor Zespołu Szkół nr 34 im. Mieszka I w Warszawie) w terminie od dnia 

05.09.2022 r. do dnia 26.09.2022 r. 

8. W rekrutacji mogą wziąć udział wyłącznie osoby uczące się w Technikum nr 30 w Zespole 

Szkół nr 34 im. Mieszka I w Warszawie, kształcące się w roku szkolnym 2022/2023 w klasach 

III i IV w zawodach technik usług fryzjerskich, technik technologii drewna i technik 

budownictwa. 

9. Informacje o projekcie zamieszczone są na stronie internetowej szkoły 

zs34targowek.eduwarszawa.pl  w zakładce Erasmus+ Projekt pt. „Mobilny uczeń – dobry 

fachowiec na rynku pracy”. 

10. Ogłoszenia o rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce Erasmus+, 

na profilu społecznościowym szkoły Facebook oraz dzienniku elektronicznym szkoły.  

11. Komisja Rekrutacyjna wypełni Karty rekrutacji osób uczących się do uczestnictwa 

w projekcie „Mobilny uczeń – dobry fachowiec na rynku pracy” (Załącznik nr 2), sporządzi: 

listę rankingową w skład której wejdą Lista główna i Lista rezerwowa oraz protokół 

potwierdzający wybór uczestników projektu. Lista główna uczestników projektu i lista 

rezerwowa będą dostępne w siedzibie biura projektu oraz opublikowane w dzienniku 

elektronicznym szkoły. 

12. Szczegółowe kryteria rekrutacji: 

1) ocena z zachowania ucznia uzyskana na koniec roku szkolnego 2021/2022 – maks. 6 pkt; 

2) średnia z ocen z przedmiotów zawodowych teoretycznych na kierunkach technik usług 

fryzjerskich, technik technologii drewna i technik budownictwa odpowiednio do kierunku 

kształcenia ucznia uzyskanych na koniec roku szkolnego 2021/2022  – maks. 6 pkt; 

3) ocena z zajęć praktycznych uzyskana na koniec roku szkolnego 2021/2022 - maks. 6 pkt; 

4) ocena z języka angielskiego uzyskana na koniec roku szkolnego 2021/2022 – maks. 6 pkt; 

5) łącznie do uzyskania w ramach rekrutacji będą 24 punkty. 

13. W sytuacji uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów o kolejności      na liście 

głównej i rezerwowej zadecydują kolejno: 

1) rozmowa kwalifikacyjna w j. angielskim dotycząca motywacji do uczestnictwa w projekcie 

6 pkt.  

2) pierwszeństwo zgłoszenia się do projektu w przypadku równej liczby punktów z rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

14.  W procesie rekrutacji zostaną zastosowane następujące przeliczniki punktów: 

1) Roczna ocena z zachowania ucznia uzyskana na koniec roku szk. 2021/2022: 

Ocena roczna Liczba punktów 

wzorowe 6 

bardzo dobre 5 

dobre 4 

poprawne 3 

nieodpowiednie 2 

naganne 0 
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2) Średnia  rocznych ocen z przedmiotów zawodowych teoretycznych uzyskana na koniec roku 

szk. 2021/2022: 

Ocena roczna Liczba punktów 

powyżej 5 6 

5 - 4,6 5 

4,5 – 3,6 4 

3,5 – 2,6 3 

2,5 - 2 2 

 

3) Ocena z zajęć praktycznych uzyskana na koniec roku szk. 2021/2022:  

Ocena roczna Liczba punktów 

celujący 6 

bardzo dobry 5 

dobry 4 

dostateczny 3 

dopuszczający 2 

 

 

 

4) Ocena z języka angielskiego uzyskana na koniec roku szk. 2021/2022:  

Ocena roczna Liczba punktów 

celujący 6 

bardzo dobry 5 

dobry 4 

dostateczny 3 

dopuszczający 2 

 

15. W przypadku zbyt małej liczby uczestników projektu, rekrutacja może zostać 

wznowiona  w  dowolnym momencie trwania projektu. 

16. Ogłoszenie Listy głównej uczestników projektu oraz Listy rezerwowej przez Komisję 

Rekrutacyjną nastąpi w dniu 28 września 2022r. w dzienniku elektronicznym szkoły. Listy 

będą dostępne również w siedzibie biura projektu.  

17. Projekt zakłada rekrutację 15 uczniów kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich, 

10 uczniów w zawodzie technik technologii drewna i 5 uczniów w zawodzie technik 

budownictwa w Technikum nr 30 w Zespole Szkół nr 34 im. Mieszka I w Warszawie. 

18. Osoby uczące się których imiona i nazwiska zostaną zamieszczone na liście rezerwowej nie 

są uczestnikami projektu, ale mogą brać udział w zajęciach kulturowo – językowo – 

pedagogicznych realizowanych w ramach przygotowania do mobilności zagranicznej. 

19. W sytuacji kiedy uczestnik projektu zrezygnuje z udziału w projekcie lub zostanie skreślony 

z Listy głównej, wolne miejsce na tej liście zajmie pierwsza osoba w kolejności z listy 

rezerwowej z najwyższą ilością punktów.  
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20. Formularz zgłoszeniowy do projektu złożony przez Kandydata do uczestnictwa w projekcie 

nie podlega zwrotowi. 

 

§ 3 

Procedura odwoławcza od wyników rekrutacji do uczestnictwa w projekcie 

1. Uczniowie mają prawo odwołać się od wyników rekrutacji w ciągu 2 dni od ogłoszenia Listy 

głównej i Listy rezerwowej rankingowej. 

2. Uczniowie składają odwołanie w formie pisemnej do Dyrektora Zespołu Szkół nr 34 

im. Mieszka I w Warszawie. 

3. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w terminie 2 dni . 

 

§ 4  

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin rekrutacji uczestnictwa uczniów  wchodzi w życie z dniem podpisania  

2. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego 

Regulaminu w szczególności ze względu na sytuację epidemiczną. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor 

Zespołu Szkół nr 34 im. Mieszka I w Warszawie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


