
  
 

 

Projekt „Czas na Staż VOL. II w ramach programu Erasmus+" 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE 

CZAS NA STAŻ VOL. 2 

NR PROJEKTU: 2019-1-PL01-KA102-062324 

 

§ 1. Informacje ogólne 

1. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie ‘Czas na Staż vol. 2’ który 

jest realizowany w ramach programu Erasmus + w dziedzinie edukacji, szkoleń, 

młodzieży i sportu na lata 2019-2021 w konkursie 2019, w sektorze "Kształcenie 

i Szkolenia Zawodowe" w ramach Akcji 1: "Mobilność Edukacyjna" (mobilność 

uczniów i kadry edukacyjnej) i jest w 100% finansowany w ramach programu Unii 

Europejskiej Erasmus+. 

2. Beneficjentem projektu jest Starostwo Powiatowe w Płocku. 

3. Projekt ‘Czas na staż vol. 2’ jest realizowany przez Zespół Szkół im. Jana 

Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz organizacji partnerskiej: „EU Mobility Sverige”, 

w terminie od 1.06.2019 do 31.05.2022 r. (projekt został przedłużony o 12 mc ze 

względu na sytuację epidemiologiczną) 

4. Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic klas Technikum Zespołu Szkół im. 

Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie kształcących się we wszystkich nauczanych 

w naszej szkole zawodach, tj.: 

- technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

- technik logistyk  

- technik pojazdów samochodowych 

- technik żywienia i usług gastronomicznych 

- technik agrobiznesu 

5. Głównym celem dla uczniów jest nabycie umiejętności oraz podniesienie 

kompetencji zawodowych poprzez odbycie dwutygodniowej praktyki w europejskich 

przedsiębiorstwach w Szwecji. Natomiast dla nauczycieli jest podniesienie 

kwalifikacji zawodowych, w tym kompetencji językowych oraz podniesienie 

innowacyjności i skuteczności kształcenia zawodowego w ZS im. Jana Śniadeckiego 
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w Wyszogrodzie. Realizacja projektu będzie miała ogromne znaczenie dla całej 

społeczności naszej szkoły. Doświadczenia zdobyte w trakcie mobilności zostaną 

przekazane pozostałym uczniom i nauczycielom. Uczniowie podniosą swoje 

kwalifikacje zawodowe, co da im w przyszłości możliwość prezentacji na rynku 

pracy i łatwiejsze znalezienie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie, a co za tym idzie 

zmniejszy bezrobocie na lokalnym rynku pracy. Nauczyciele natomiast zapoznają się 

z dobrymi praktykami w zakresie nauczania i pracy z uczniem oraz zauważony 

zostanie wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez 

nabycie nowych metod kształcenia i modernizację warsztatu pracy nauczyciela ZS. 

6. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 

§ 2. Planowane mobilności 

1. W ramach projektu Czas na Staż vol. 2 planuje się 3 wyjazdy uczniów po dwie grupy 

(4 grupy po 13 osób plus opiekun, 2 grupy po 12 osób plus opiekun) wg następującego 

harmonogramu: 

WYJAZD UCZESTNICY 
LICZBA 

OSÓB 
TERMIN MIEJSCE 

I Kl. 2ŻG, 2RM 13  10.08-21.08.2020 Szwecja 

II 
Kl. 2ŻGr, 2ŻG, 

2RM 
13  10.08-21.08.2020 Szwecja 

III Kl. 2Lg 13 12.10-23.10.2020 Szwecja 

IV Kl. 2ŻGg 13 12.10-23.10.2020 Szwecja 

V Kl. 2ŻGp 12 09.08-20.08.2021 Szwecja 

VI Kl. 2Lp, 2ŻGp 12 09.08-20.08.2021 Szwecja 
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§ 3. Oferowane formy wsparcia 

1. W ramach projektu uczniowie będą odbywać dwutygodniowe praktyki zawodowe, 

mające na celu praktyczną naukę zawodu, poznanie rynku i lepsze przygotowanie do 

wejścia na rynek pracy. 

2. Uczeń/uczennica zobowiązuje się do odbycia 70 godzin praktyk zawodowych, które 

odbywać się będą w Szwecji zgodnie ze szkolnym harmonogramem praktyk 

zawodowych. Instytucja partnerska w porozumieniu ze szkołą dokonają wyboru 

przedsiębiorstw, w których odbywać się będą praktyki zawodowe.  

3. Szkoła zapewnia uczestnikom projektu: 

- transport (bilety lotnicze na trasie Polska - kraj docelowy; kraj docelowy - Polska), 

- ubezpieczenie, 

- transfer z lotniska do miejsca zakwaterowania, 

- zakwaterowanie, 

- wyżywienie (śniadanie, lunch box, obiadokolacja), 

- przejazdy do miejsc praktyk,  

- kurs języka angielskiego w Polsce oraz w kraju docelowym, 

- przygotowanie kulturowe, 

- wycieczki turystyczno – krajoznawcze. 

4. Program praktyk zawodowych zgodny jest z podstawą programową kształcenia 

zawodowego i skutkuje otrzymaniem zaliczenia obowiązkowej praktyki zawodowej.  

 

 

§ 4. Uczestnicy i uczestniczki projektu 

1. Uczestnikiem projektu może być uczeń lub uczennica klas technikum według 

harmonogramu zawartego w § 2. pkt. 1. 

2. Udział uczestnika/uczestniczki w projekcie rozpoczyna się od momentu podpisania 

przez rodzica/opiekuna prawnego/ucznia pełnoletniego Umowy. 
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§ 5. Rekrutacja 

1. Rekrutacja prowadzona będzie na co najmniej 2-3 miesiące przed planowanym 

wyjazdem. 

2. Uczestnicy projektu zostaną wybrani na podstawie wypełnionych dokumentów, które 

znajdują się w załącznikach do regulaminu. 

3. Każdy uczeń/uczennica ubiegająca się o udział w projekcie powinna w terminie 

trwania rekrutacji dostarczyć Koordynatorowi Projektu następujące dokumenty: 

a) opinię wychowawcy zawierającą: 

-  ocenę zachowania za semestr poprzedzający wyjazd; 

- informacje o szczególnych osiągnięciach (olimpiadach, konkursach, innych 

działaniach na rzecz szkoły); 

- liczbę godzin nieusprawiedliwionych naliczoną od dnia 1.09. roku szkolnego, 

w którym uczeń/uczennica aplikuje – załącznik nr 1 do regulaminu, 

b) oceny z 10 wybranych przedmiotów za semestr poprzedzający wyjazd – załącznik 

nr 2 do regulaminu dla technika cyfrowych procesów graficznych, załącznik nr 3 do 

regulaminu dla technika grafiki i poligrafii cyfrowej, załącznik nr 4 do regulaminu dla 

technika spedytor, załącznik nr 5 do regulaminu dla technika logistyk, załącznik nr 

6 do regulaminu dla technika pojazdów samochodowych, załącznik nr 7 do 

regulaminu dla  technika żywienia i usług gastronomicznych, załącznik nr 8 do 

regulaminu dla technika agrobiznesu Poszczególne załączniki będą publikowane 

w pierwszym dniu rekrutacji do kolejnego wyjazdu, 

c) wypełniony kwestionariusz osobowy – załącznik nr 9 do regulaminu. 

4. Każdy z kandydatów weźmie udział w trwającej nie dłużej niż 15 minut rozmowie 

kwalifikacyjnej. Zostanie ona przeprowadzona po I etapie rekrutacji. Celem tej 

rozmowy jest prezentacja osoby kandydata, jego motywacja do wyjazdu oraz 

rozmowa w języku angielskim. 

Komisja obowiązkowo zadaje na wstępie następujące pytania: 

-  Could you present your work? 

-  How did you do it? 
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-  Did anybody help you? Why? Why not? 

-  Did you have any problems while preparing it? What were they? 

-  Where did you take the materials from? 

Następnie  uczeń/uczennica odpowiada na obowiązkowe pytanie: 

- Introduce yourself and tell us why you want to go to Sweden.  

Ostatnim etapem rozmowy jest wypowiedź na jeden z podanych przez komisję 

tematów: 

- What is your dream job? 

- What job would you never do and why? 

- What are the advantages and disadvantages of living abroad? 

- If money was not a problem where would you like to travel and why? 

- What are the advantages and disadvantages of working abroad? 

- What is the best way of learning  foreign languages? 

- English is an international language. Do you agree? Why? Why not? 

- Travelling broadens the mind. To what extend do you agree with this statement? 

- Studying abroad is a very good idea. Do you agree with this statement? Why? Why 

not? 

- Travelling is the best way to meet new people. To what extend do you agree with this 

statement? 

W rozmowie oceniane będą: 

- porawność leksykalna (0 - 10 pkt.); 

- poprawność gramatyczna (0 - 10 pkt.); 

- płynność  wypowiedzi (0 - 10 pkt.); 



  
 

 

Projekt „Czas na Staż VOL. II w ramach programu Erasmus+" 

- zawartość merytoryczna (0 - 10 pkt.); 

- wymowa (0 - 10 pkt.); 

5. Każdy kandydat obowiązkowo musi także przystąpić do testu z języka angielskiego, 

który zorganizowany zostanie w pierwszym etapie rekrutacji. 

6. Uczeń/uczennica, który nie przystąpi do testu z języka angielskiego oraz/lub nie 

pojawi się na rozmowie kwalifikacyjnej w wyznaczonym terminie zostaje 

automatycznie skreślony z listy kandydatów. 

7. Punktacja dodatkowa zgodnie z wymogami Projektu: 

a) Udział w konkursach językowych lub zawodowych 1-3pkt 

b) Konkurs świadectw/ ocen semestralnych uczniów : 

- przedmioty zawodowe 1-6pkt 

- język angielski 1-6pkt 

- ocena z zachowania 1-6pkt 

c) opinia wychowawcy na temat zaangażowania ucznia w życie szkoły i klasy 1-3pkt 

d) kultura osobista, brak nałogów, opinia pedagoga szkolnego 1-5pkt 

e) frekwencja na zajęciach: 90-100%-5pkt, 80-89%-4 pkt, 70-79%-3pkt, 60-69%-2pkt, 

50-59%-1pkt 

f) pochodzenie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym: 

- do 500zł/os/mc – 3pkt 

- 501-1000zł/os/mc – 2pkt 

- 1001-1500zł/os/mc -1pkt 

g) oświadczenie o wielodzietności – 3pkt 

h) orzeczenie o niepełnosprawności – 3pkt 
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i) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą – 3pkt 

 

8. W przypadku uchybień formalnych w dokumentacji uczeń/uczennica może zostać 

poproszony bezpośrednio, drogą mailową lub telefoniczną o uzupełnienie braków 

w ciągu dwóch dni roboczych od daty zakończenia rekrutacji (nie dotyczy testu 

z języka angielskiego i rozmowy kwalifikacyjnej). 

9. Zgłoszenia, które nie zostaną uzupełnione w ciągu 2 dni od wezwania, nie będą 

rozpatrywane. 

10. Komisja Rekrutacyjna w składzie: Elżbieta Jachimiak (Specjalista ds. Rekrutacji-

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej)  Ilona Krawczyk-Noureldeen (Koordynator 

Projektu –Anglista),  

Anna Dąbrowska (Ewaluator Projektu), Małgorzata Nowak (Anglista) oraz na 

podstawie dostarczonych i ocenionych dokumentów oraz wyniku rozmowy 

kwalifikacyjnej sporządzą listę uczniów i uczennic zakwalifikowanych do 

uczestnictwa w projekcie wraz z listą rezerwową. Ostateczny wybór kandydatów 

należy do Komisji, a dokumentacja stanowi pomoc w wytypowaniu osób do wyjazdu. 

W Komisji Rekrutacyjnej powinno być co najmniej dwóch członków – nauczyciel 

przedmiotów zawodowych i nauczyciel języka angielskiego. 

11. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem Protokołu z Rekrutacji oraz 

podaniem do wiadomości uczniom i uczennicom list osób zakwalifikowanych do 

uczestnictwa w projekcie oraz list rezerwowych do 7 dni roboczych od dnia 

zakończenia rekrutacji.  

12. Osoba niezakwalifikowana do udziału w projekcie ma prawo odwołać się od decyzji 

Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. Odwołanie powinno być złożone w formie 

pisemnej  w terminie do 3 dni roboczych od daty ogłoszenia listy kandydatów do 

projektu. Odwołania będą rozpatrywane przez Przewodniczącego Komisji 

Rekrutacyjnej w terminie 3 dni roboczych od daty ich złożenia, a o ostatecznej decyzji 

uczestnik/uczestniczka projektu zostaną poinformowani w formie pisemnej. 
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§ 6. Obowiązki uczestników i uczestniczek 

1. Każdy uczestnik i uczestniczka projektu zobowiązuje się do: 

a) posiadania dowodu osobistego lub paszportu ważnego jeszcze co najmniej 

6 miesięcy od daty wjazdu do Szwecji 

b) posiadania ważnej legitymacji szkolnej, 

c) posiadania bezpłatnej karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia 

Zdrowotnego), 

d) udziału w kursie języka angielskiego organizowanego  przez szkołę,  

e) odbycia 70 godzin praktyk zawodowych w Szwecji, 

f) udziału w przygotowaniu pedagogiczno – psychologicznym, 

g) udziału w kursach językowych organizowanych przez organizację partnerską 

w krajach docelowych, 

h) prowadzenia dziennika zajęć/praktyk, 

i) wypełniania ankiet ewaluacyjnych z poszczególnych etapów dla celów ewaluacji 

i monitorowania projektu, 

j) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić udział 

w projekcie, 

k) realizacja całego programu pobytu w kraju docelowym, 

l) zapoznania się z treścią i przestrzeganie niniejszego regulaminu. 

m) przygotowania samodzielnie lub grupowo prezentacji, filmiku z praktyk, wyjazdu 

2. Udzielenie wsparcia w ramach projektu zaprzestaje się w przypadku: 

a) przerwania przez uczestnika/uczestniczkę nauki w szkole, 

b) naruszenia podczas zajęć prowadzonych w ramach projektu zasady współżycia 

społecznego i norm etycznych obowiązujących w szkole, 

c) nie zgłoszenia się o określonej godzinie na miejsce zbiórki zarówno w kraju jak 

i zagranicą,  

d) w przypadku, gdy uczeń/uczennica nie zgłosi się na miejsce zbiórki w kraju 

docelowym, będzie zmuszony do samodzielnego powrotu do kraju na własny koszt 

oraz pokrycia kosztów zakupionego już biletu. 
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§ 7.  Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do czasu 

zakończenia realizacji projektu. 

2. Niniejszy regulamin zatwierdza i zmienia wnioskodawca. 

3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.  

4. Ostateczna interpretacja Regulaminu Rekrutacji należy do Koordynatora Projektu. 

 

Sporządził 

Koordynator Projektu Ilona Krawczyk-Noureldeen, mgr Piotr Felczak przy pomocy 

Elżbieta Jachimiak oraz Ewaluatorem Projektu - Anną Dąbrowską 

      

 

 

      Zatwierdziła Dyrektor ZS im. Jana Śniadeckiego 

                                                                                      Joanna Misiakowska 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Projekcie 

 

Opinia wychowawcy 

……………………………………………………………….……………………...............…  

o uczniu/uczennicy …………………………………………..… klasa ………………….... 

(proszę napisać krótką opinię o uczniu/uczennicy nt. zachowania; czy widzi Pan/Pani 

jakiekolwiek przeciwwskazania do udziału ucznia/uczennicy w projekcie?) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Informacja o sukcesach, szczególnych osiągnięciach w konkursach, olimpiadach, 

zawodach sportowych, innych działaniach na rzecz szkoły (lub udokumentowana 

działalność charytatywna poza szkołą) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

ocena zachowania ucznia/uczennicy* za pierwszy/drugi* semestr roku szkolnego 

20….…./20….…. : ………………………………………………………….………………… 

liczba godzin nieusprawiedliwionych naliczona od dnia 1.09. roku szkolnego, w którym 

uczeń/uczennica* aplikuje: …………………………………………..………………. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

………………………………………………………. 

      data i podpis wychowawcy 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Projekcie 

 

Technik cyfrowych procesów graficznych 

oceny z przedmiotów za pierwszy/drugi* semestr roku szkolnego 20……/20……: 

 

1. język polski  …………………………………………………….. 

2. język angielski …………………………………………………….. 

3. matematyka            ……………………………………………………….. 

4. technologie multimedialne  …………………………………………………… 

5. projektowanie multimedialne  ..…………………………………………………. 

6. Projektowanie procesów graficznych i poligraficznych       …………………… 

7. Cyfrowe technologie graficzne ………………………………………………….. 

8. Przygotowanie do druku      ……………………………………………………… 

 

*niepotrzebne skreśli 

 

 

 

…………………………………… 

 data i podpis wychowawcy 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Projekcie 

 

Technik pojazdów samochodowych 

oceny z przedmiotów za pierwszy/drugi* semestr roku szkolnego 20……/20……: 

 

1. Język polski  …………………………………………………….. 

2. Język angielski …………………………………………………….. 

3. Matematyka ……………………………………………………….. 

4. Rysunek techniczny  ……………………………………………………… 

5. Podstawy konstrukcji maszyn ………………………………………………………. 

6. Budowa pojazdów samochodowych ……..…………………………………… 

7. Diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych ………………………………….. 

8. Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych …………………… 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

…………………………………. 

   data i podpis wychowawcy 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Projekcie 

 

Technik agrobiznesu 

oceny z przedmiotów za pierwszy/drugi* semestr roku szkolnego 20……/20……: 

 

1.język polski  …………………………………………………….. 

2. język angielski …………………………………………………….. 

3. matematyka          ……………………………………………………….. 

4.produkcja rolnicza  ……………………………………………………… 

5.produkcja roślinna  ………………………………………………………. 

6.produkcja zwierzęca ……..…………………………………… 

7.technika w rolnictwie ………………………………………………………….. 

8.produkcja rolnicza  ………………………………… 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

…………………………………. 

 data i podpis wychowawcy 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Projekcie 

 

 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

oceny z przedmiotów za pierwszy/drugi* semestr roku szkolnego 20……/20……: 

 

1.     język polski …………………………………………………….. 

2.     język angielski     …………………………………………………….. 

5. matematyka        ……………………………………………………….. 

6. podstawy projektowania graficznego    ………………………………………………… 

7. projektowanie publikacji ……………………………………………… 

8. projektowanie graficzne  ………………………………………………. 

9. Podstawy poligrafii ……………………………………………….. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

 data i podpis wychowawcy 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Projekcie 

 

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych 

oceny z przedmiotów za pierwszy/drugi* semestr roku szkolnego 20……/20……: 

 

1. język polski  …………………………………………………….. 

2. język angielski ………………………………………………….. 

3.matematyka           ………………………………………………….. 

4.  Zasady żywienia  ……………………………………………… 

5. Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii     …………………………. 

6. język obcy zawodowy angielski      ……………………………………….. 

7. technologia gastronomiczna z towaroznawstwem  ………………………………. 

8. pracownia gastronomiczna  ………………………………….. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

data i podpis wychowawcy 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Projekcie 

 

 

Technik logistyk 

oceny z przedmiotów za pierwszy/drugi* semestr roku szkolnego 20……/20……: 

 

1. język polski  …………………………………………………….. 

2. język angielski …………………………………………………….. 

3. matematyka           ……………………………………………………….. 

4.gospodarka magazynowa      ……………………………………………………….. 

5.magazyny dystrybucyjne     ……………………………………………………….. 

6.magazyny przyprodukcyjne ……………………………………………………….. 

7.procesy magazynowe ……………………………………………………….. 

8. podstawy przedsiębiorczości ……………………………………………………….. 

         

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

data i podpis wychowawcy 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Projekcie 

 

 

Technik spedytor 

oceny z przedmiotów za pierwszy/drugi* semestr roku szkolnego 20……/20……: 

 

1. język polski …………………………………….. 

2. język angielski …………………………………….. 

3. matematyka …………………………………….. 

4. przewóz ładunków  …………………………………….. 

5. podstawy prawa transportowego …………………………………….. 

6. pracownia spedycyjna …………………………………….. 

7. pracownia organizacji transportu i spedycji …………………………………….. 

8. pracownia technik biurowych …………………………………….. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

…………………………………. 

data i podpis wychowawcy 
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Załącznik nr 9 do Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Projekcie 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

UCZESTNIKA PROJEKTU: CZAS NA STAŻ VOL. 2 

NR PROJEKTU: 2019-1-PL01-KA102-062324 

1. imię i nazwisko  

2. data urodzenia  

3. miejsce urodzenia  

4. PESEL  

5.  seria i numer dowodu osobistego  

6. data ważności dowodu osobistego  

7. kierunek kształcenia/ zawód  

8. telefon kontaktowy  

9.  adres mailowy  

(drukowanymi literami) 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 

10. województwo   

11. powiat  

12. gmina  

13. miejscowość  

14. kod pocztowy  

15. ulica  

16. numer budynku  

17. numer lokalu  

Proszę zaznaczyć dochód na osobę/ miesiąc 

 0-500zł  

 501-1000zł  

 1001-1500zł  
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OŚWIADCZENIE – REKRUTACJA WYJAZD 1 

 

Oświadczam, że w dn. ……………………………………. zapoznałem/ zapoznałam się z 

„Regulaminem Rekrutacji  

i Udziału w Projekcie”. Regulamin został mi zaprezentowany i wszystko zostało dokładnie 

omówione. 

 

lp. imię i nazwisko klasa 
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………………………………………  ……………………………………… 

    Specjalista ds. Rekrutacji i Promocji                           Koordynator Projektu 


