Rekrutacja
Do udziału w praktykach zagranicznych odbywających się w ramach projektu „Kompetencje
zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu Grójeckiego” nr: 2018-1-PL01-KA102-049329
Realizowanego w ramach Programu Erasmus+.

Uczniowie naszej szkoły mają w planie obowiązkowe praktyki, standardowo realizowane w kraju.
Część z nich będzie mogła wziąć udział w programie staży zagranicznych po pomyślnym przejściu
rekrutacji opartej na następujących kryteriach:
1.

Ocena z zachowania:
Wzorowa – 12 punktów
Bardzo dobra – 8 punktów
Dobra – 4 punkty
Poprawna – 0 punktów

2.

Ocena z języka angielskiego:
6 – 30 punktów,
5 – 25 punktów
4 – 20 punktów
3 – 15 punktów

3.

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych specjalistycznych:
Powyżej 5 – 20 punktów
Powyżej 4 – 15 punktów
Powyżej 3 – 10 punktów
Powyżej 2 – 5 punktów

4.

Podstawą kwalifikacji jest lista rankingowa, utworzona na podstawie powyższych kryteriów
rekrutacji. W celu wzięcia udziału w rekrutacji należy przesłać list motywacyjny na adres;
szkola@ckziu.edu.pl do dnia 01 marca 2019 r.

Dodatkowo na wniosek pedagoga osoby w szczególnych sytuacjach powodujących mniejsze szanse,
mogą otrzymać dodatkowe 5 punktów w związku z defaworyzacją ekonomiczną, społeczną lub
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zdrowotną. Warunkiem udziału w rekrutacji jest co najmniej ocena poprawna z zachowania oraz
zaliczenie ostatniego semestru zajęć w przewidzianym terminie.
Kryterium wstępnym będzie brak zagrożenia brakiem promocji, w tym pozytywna ocena z języka
angielskiego w poprzednim okresie (semestrze).
5.

Zadeklarowanie przez ucznia chęci udziału w stażu skutkuje umieszczeniem na liście kandydatów.

6.

Z listy osób zgłoszonych do projektu wybranych zostanie 30 uczestników wg zawodów, którzy
zdobędą największą liczbę punktów rekrutacyjnych. Pozostałe osoby zostaną umieszczone na
liście rezerwowej.

7.

Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane do udziału w stażu zagranicznym w przypadku
rezygnacji osób z listy podstawowej. Podstawą kwalifikowania osób z listy rezerwowej będzie
spełnianie kryteriów formalnych oraz liczba punktów rekrutacyjnych na liście rezerwowej.

8.

Pierwsze dwie osoby z listy rezerwowej są zobowiązane do uczestniczenia we wszystkich kursach
i szkoleniach oraz aktywnościach projektowych, na takich samych zasadach jak uczestnicy
projektu.

9.

Rekrutacja przeprowadzona zostanie przez komisję rekrutacyjną w składzie koordynator projektu,
kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel języka obcego. Od decyzji komisji rekrutacyjnej
będzie przysługiwać uczniowi prawo pisemnego odwołania się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia
wyników rekrutacji do dyrektora szkoły. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

10. W celu potwierdzenia uczestnictwa należy dostarczyć podpisany regulamin uczestnictwa
w Projekcie zawierający własnoręcznie podpisane przez Uczestnika oświadczenie o zapoznaniu się
z jego treścią i zaakceptowaniu warunków uczestnictwa w Projekcie (w przypadku osób
niepełnoletnich na dokumentach aplikacyjnych musi się także znaleźć podpis opiekuna
prawnego).
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Regulamin uczestnictwa w praktykach zagranicznych
Odbywających się w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu
Grójeckiego” nr: 2018-1-PL01-KA102-049329 realizowanego ze środków Programu Erasmus+.
1. Każdy z uczestników zobowiązany jest do odbywania praktyk zawodowych w wyznaczonym
miejscu i godzinach, oraz przestrzegania wszystkich zasad obowiązujących w miejscu pracy –
zgodnie z zasadami ustalonymi przez pracodawców;
2. Podczas pobytu zagranicznego obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych
i zażywania substancji psychoaktywnych;
3. Każdy z uczestników zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania
opiekuna/koordynatora projektu o nieprawidłowościach i problemach w miejscu odbywania
praktyki i miejscu zakwaterowania oraz zdarzeniach mogących zakłócić realizację projektu;
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu miejsca zakwaterowania;
5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do gospodarnego zarządzania przyznanym kieszonkowym
(całkowita kwota wypłacana będzie w czterech transzach w równych odstępach czasu
w trakcie pobytu).
6. Każdy z uczestników zobowiązany jest do uczestniczenia we wszystkich aktywnościach
przewidzianych w harmonogramie pobytu w kraju odbywania praktyk;
7. Każdy uczestnik zobowiązanych jest do aktywnego udziału w przygotowywaniu materiałów
związanych z widocznością projektu.
Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Nowej Wsi, Nowa Wieś 70A, 05-660 Warka. Dane wpisane w deklaracji udziału w projekcie
będą przetwarzane w celu realizacji działań w ramach projektu zagranicznych mobilności
zawodowych o numerze: 2018-1-PL01-KA102-049329 Osoba wypełniająca deklarację ma
prawo żądania informacji, cofnięcia zgody i uzyskania informacji o sposobie w jaki można to
zrobić. Informacje te uzyskać może pod adresem Erasmus.nowawies@yahoo.com Podanie
danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w projekcie. Osoba, której dane są
przedmiotem niniejszej deklaracji jest zobowiązana do ich podania. W innym wypadku
niemożliwa będzie realizacja działań w ramach projektu, a w związku z tym, udział w
zagranicznych praktykach zawodowych.
……………………………………………………..
podpis rodzica/prawnego opiekuna
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………………………………………………………..
podpis uczestnika

Deklaracja opiekuna prawnego
Imię i nazwisko uczestnika:……………………………………………………………………………………………………………………………
Kraj odbywania praktyk:……………………………………
Termin odbywania praktyk: 29.04. – 24.05.2019
Poniższe pytania nie służą wykluczeniu Państwa dziecka. Ich zamiarem jest zapewnienie, że rodzice/opiekunowie
oraz organizatorzy są świadomi podejmowanego ryzyka, a także zapoznali się ze szczegółami projektu oraz poznali
szczególne potrzeby uczestników. Priorytetem bowiem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom.
Informacje zawarte w poniższym formularzu traktowane będą jako poufne i udostępniane tylko personelowi
projektu. Jeśli pytania są niezrozumiałe lub potrzebują Państwo więcej informacji prosimy o kontakt
z organizatorami.

Deklaracja opiekuna prawnego:
Wyrażam zgodę aby moje dziecko/podopieczny(a) wziął/wzięła udział w praktykach zagranicznych
w ramach projektu: „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu Grójeckiego” nr: 20181-PL01-KA102-049329 realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+;
1. Oświadczam, iż biorę pełną odpowiedzialność za dziecko podczas całego pobytu w kraju
odbywania praktyk;
2. Zobowiązuję się do pokrycia poniesionych w ramach projektu kosztów w przypadku rezygnacji
mojego dziecka z udziału w projekcie przed jego rozpoczęciem lub w trakcie trwania z przyczyn
innych niż losowe tj. np., choroba, ciężka sytuacja rodzinna itp.

3. Oświadczam, iż biorę odpowiedzialność i ponoszę koszty szkód materialnych wyrządzonych
przez dziecko pozostające pod moją opieką, a nieobjęte ubezpieczeniem;

4. Wyrażam zgodę aby moje dziecko było fotografowane i jego wizerunek został wykorzystany do
celów związanych z realizacją i promocją projektu. Prawo do wykorzystania wizerunku nie
obejmuje przekazywania praw dalej, ani wykorzystania w celach komercyjnych lub
niezwiązanych z realizacją i waloryzacją projektu;
Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Nowej Wsi, Nowa Wieś 70A, 05-660 Warka. Dane wpisane w deklaracji udziału w projekcie
będą przetwarzane w celu realizacji działań w ramach projektu zagranicznych mobilności
zawodowych „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu Grójeckiego” nr:
2018-1-PL01-KA102-049329. Osoba wypełniająca deklarację ma prawo żądania informacji,
cofnięcia zgody i uzyskania informacji o sposobie w jaki można to zrobić. Informacje te uzyskać
może pod adresem: erasmus.nowawies@yahoo.com Podanie danych osobowych jest
warunkiem uczestnictwa w projekcie. Osoba, której dane są przedmiotem niniejszej deklaracji
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jest zobowiązana do ich podania. W innym wypadku niemożliwa będzie realizacja działań
w ramach projektu, a w związku z tym, udział w zagranicznych praktykach zawodowych.

Deklaruję, że zapoznałem(łam) się z powyższą deklaracją
Podpis: …………………………….
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna (litery drukowane):
…………………………….…………………………….…………………
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Data: …………………………….

