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Regulamin określający zasady naboru uczestników 

do projektu „Europejska mobilność młodych Wielkopolan” edycja II wniosek numer: 2022-1-

PL01-KA121-VET-000057520 realizowanego w ramach  Akredytacji Erasmusa w sektorze 

Kształcenia i szkoleń zawodowych, Edukacji szkolnej i Edukacji dorosłych Akcja 1 „Mobilność 

edukacyjna”   

 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczniów na 4-tygodniowe praktyki zawodowe w 
przedsiębiorstwach we Włoszech w miejscowości Katania - Sycylia  

 
2. Praktyki odbędą się w marcu 2023 r. 
3. Rekrutacja uczestników przeprowadzona będzie w formie konkursu. 

4. W składa Komisja Rekrutacyjna wejdą : 

1. Dyrektor szkoły, jako Przewodniczący Komisji, 
2. Kierownik szkolenia praktycznego, 
3. Nauczyciel języka angielskiego, 
4. Szkolny koordynator projektu, 
5. Dyrektor CWRKDiZ w Kaliszu lub inna wyznaczona prze niego osoba.  

 
5. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas: II,III, IV (w zależności od typu szkoły) następujących szkół: 

− Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu 

− Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie 

− Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach  
 

Którzy: 
1) w momencie  rozpoczęcia naboru mają minimum 16 lat,  
2) na ostatnim świadectwie uzyskali minimum ocenę dobrą z zachowania oraz dostateczną z języka 

angielskiego,   
3) na ostatnim świadectwie uzyskali minimum średnią dostateczną ocen z przedmiotów 

zawodowych,  
4) nie mają nagan,  
5) złożą wniosek w terminie, 
6) nie mają problemów zdrowotnych (przedstawią pisemną deklarację opiekunów 

prawnych/rodziców o stanie zdrowia pozwalającym na wzięcie udziału w Projekcie). 
 

6. Kandydaci zobowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły do dnia  28 września 2022. 
1) formularz zgłoszeniowy - należy pobrać ze strony internetowej szkoły; 
2) list motywacyjny (do 1500 znaków) - uczniowie zobowiązani są dołączyć swoje krótkie 

uzasadnienie decyzji o ubieganiu się o udział w projekcie. 
 

 
 

7. Kryteria wyboru osób podlegających rekrutacji do udziału w projekcie:  
1) Kryterium dochodowe (wartość na jednego członka rodziny zostanie ustalona prze radę Projektu 

przed przystąpieniem do rekrutacji) – 1 -5 pkt. 
2) Kryterium pochodzenia z gmin wiejskich tak/nie – 2 pkt. 



3) średnia ocen rocznych z klasy I/II/III (w zależności od typu szkoły) z przedmiotów zawodowych z 
roku szkolnego …………………… 

 
 

Ocena punkty 

celująca 10 

bardzo dobra 8 

dobra  6 

dostateczna 4 

dopuszczająca 2 

niedostateczna  0 

 
4) roczna ocena z języka angielskiego z klasy I /II/III (w zależności od typu szkoły) z roku 

szkolnego…………. 
 

ocena punkty 

celująca 10 

bardzo dobra 8 

dobra  6 

dostateczna 4 

dopuszczająca 2 

niedostateczna  0 

 
5) roczna ocena zachowania z klasy I/II/III (w zależności od typu szkoły) z roku szkolnego ……………….  

 

ocena punkty 

wzorowe 10 

bardzo dobre 8 

dobre  6 

poprawne 4 

nieodpowiednie 0 

naganne   0 

 
6) list motywacyjny w języku polskim i angielskim -  0-10 pkt. 
7) rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem – 0-10 pkt. 
8) opinia wychowawcy i pedagoga szkolonego powinna uwzględniać pracowitość, odpowiedzialność 

ucznia, zaangażowanie w życie szkoły, klasy oraz uczestnictwo w olimpiadach i konkursach - 0-10 
pkt. 

                                                                
 
Uczeń może uzyskać maksymalnie 67 pkt. 
 

1. W przypadku jednakowej liczby punktów o kwalifikacji kandydata decyduje opinia wychowawcy i 
pedagoga.  

2. Kandydaci zostają poinformowani o decyzji kwalifikacyjnej poprzez wywieszenie listy 
zakwalifikowanych uczniów (wraz z punktacją) na tablicy informacyjnej szkoły oraz na stronie 
internetowej szkoły. 

3. Stworzona zostanie Lista rezerwowa- miejsce na tej liście zależy od liczby uzyskanych punktów. 
4. Wszyscy uczniowie będą zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, których celem 

jest przygotowanie językowe do praktyk oraz przygotowanie kulturowe. Wszyscy uczniowie będą 
również odpowiedzialni za organizację imprez okolicznościowych oraz innych imprez promujących 
projekt. Uczniowie, którzy bez podania ważnej przyczyny będą często opuszczać zajęcia lub nie będą 
się angażować w prace projektowe, zostaną decyzją Rady Pedagogicznej przesunięci na koniec listy 
rezerwowej.  

5. Uczniowie, którzy w znacznym stopniu nie będą wywiązywać się ze swoich obowiązków szkolnych 
lub będą sprawiać kłopoty wychowawcze w trakcie realizacji projektu, mogą decyzją Rady 
Pedagogicznej zostać z tej listy skreśleni lub przesunięci na koniec listy rezerwowej.   
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6. Jeśli uczestnik z listy głównej zrezygnuje z udziału w projekcie (rezygnacja tylko na piśmie) lub też 
rezygnacja nastąpi z przyczyn losowych, to na jego miejsce wchodzi kandydat do wyjazdu z listy 
rezerwowej z najwyższą liczbą punktów. 

7. Procedura odwoławcza: Od decyzji kwalifikacyjnej szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje 
odwołanie do Dyrektora Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w 
Kaliszu wniesione drogą pisemną na adres korespondencyjny CWRKDiZ w Kaliszu. 

8. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej, jeśli 
złoży pisemną rezygnację przed kupnem biletu lotniczego i polisy ubezpieczeniowej na nazwisko 
ucznia. 

9. Uczestnicy praktyk zobowiązani są do stosowania się do szkolnej polityki RODO 
 
 
 
 

 
 
 
  


