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Regulamin rekrutacji uczennic i uczniów 

Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie 

w ramach  programu Erasmus + 

„Kształcenie i Szkolenia Zawodowe – Mobilność uczniów” 

 
 

§ 1. Informacje o projekcie 
 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa uczniów/uczennic ZSEiL w Warszawie 

w projekcie  stażu  zagranicznego uczniów w Hiszpanii. 
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+” 

Mobilność edukacyjna. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia 
zawodowego.  

3. Główne cele projektu: 
- nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych w międzynarodowym 
środowisku pracy, 
- wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim i hiszpańskim – 
szczególnie branżowym oraz fachowym, 
- pogłębienie wiedzy teoretycznej uzyskanej w szkole, 
- uzyskanie walidacji nabytych umiejętności uczestników podczas stażu poprzez  
dokumenty Europass Mobilność. 

4. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych 
w Warszawie w okresie wrzesień 2018 – sierpień 2020. 
Wyjazd organizowany jest dla trzech grup po 16 uczniów. Staż trwa miesiąc. 
5. W ramach projektu wsparcie otrzyma 48 uczniów, kształcących się w zawodach technik 
informatyk, elektronik, elektryk , teleinformatyk oraz urządzeń dźwigowych. 
6. Uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne. 

 
 

§ 2. Warunki uczestnictwa w projekcie 
 

1. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie/uczennice ZSEiL w Warszawie kształcący się 
w zawodach wymienionych w § 1 pkt. 5. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez 
złożenie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) w wersji papierowej do 
kierownictwa projektu: Pani Agnieszki Chłopczyńskiej (koordynator projektu) lub 
Pani Olgi Urbańskiej (zastępcy koordynatora projektu). Uczniowie składają niezbędne 
dokumenty do wychowawcy klasy.  Formularz zgłoszeniowy do pobrania jest na 
stronie internetowej szkoły (www.zseil.edu.pl). Termin składania zgłoszeń 
(poprawnie wypełnionych - za błędy odpowiada tylko i wyłącznie zgłaszający się do 
programu uczeń) do 12 października 2018 r., godzina 15:00. Po tym terminie 
zgłoszenia nie będą już przyjmowane. 

http://www.zseil.edu.pl/
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3. Uczestnik projektu posiada ważny paszport lub dowód osobisty co najmniej na kolejny 
rok kalendarzowy. 

4. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie jest dostępny na stronie internetowej 
szkoły oraz u kierownictwa projektu i powieszony w gablocie poświęconej projektowi. 

 
 

§ 3. Zasady rekrutacji uczestników projektu 
 
1. Rekrutacji uczniów dokonuje Zespół ds. rekrutacji powołany przez Dyrektora Szkoły. 
W skład Zespołu wchodzą:  
- dyrektor ZSEiL  –  pani Halina Szczur, 
- koordynator projektu  –  pani wicedyrektor Agnieszka Chłopczyńska, 
- zastępca koordynatora  –  pani Olga Urbańska, 
- kierownik laboratorium  –  pan Marek Sobiech, 
- nauczyciel języka angielskiego  –  pani Ewa Gruszko. 
2. Rekrutacja prowadzona będzie w roku szkolnym 2018/2019. 
3. Harmonogram rekrutacji: 

Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych, 
rekrutacja uzupełniająca dla 1 i 2 grupy 

24.09.2018 – 12.10.2018 

Test z języka angielskiego 15-19.10.2018 

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych 
oraz listy rezerwowej 

26.10.2018 

Spotkanie organizacyjne z rodzicami 
i uczniami zakwalifikowanymi do udziału 
w projekcie 

listopad 2018 

Potwierdzenie udziału w projekcie – 
podpisanie umowy 

listopad/grudzień 2018 

 
4. Rekrutacja jest przeprowadzana w formie konkursu. 
5. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania: 

- są uczniami/uczennicami Technikum nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel” 
w Warszawie, 
- kształcą się w zawodach technik informatyk, elektronik, elektryk, teleinformatyk, 
urządzeń dźwigowych, 
- uzyskują pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych (modułów) oraz języka 
angielskiego, 
-  wykazują zainteresowanie zawodem w danej branży, 
- cechuje ich nienaganne zachowanie (osoby z zachowaniem nieodpowiednim oraz 
nagannym nie mogą wziąć udziału w rekrutacji). 

6. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicy ogłoszeń w szkole 
oraz na stronie internetowej szkoły, a także na godzinach wychowawczych oraz zebraniach 
w klasach, do których ten projekt jest skierowany. 
7. Szczegółowe kryteria rekrutacji: 
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Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 180 punktów, na które składa się: 
- średnia ocen z II semestru roku szkolnego 2017/2018 (maksymalnie 40 pkt.): 
do 2,9 – 0 pkt., 
od 3,0 do 3,5 – 5 pkt., 
od 3,6 do 3,9 – 10 pkt., 
od 4,0 do 4,5 – 20 pkt., 
od 4,6 do 5,0 – 30 pkt., 
od 5,1 do 6,0 – 40 pkt. 
- ocena z zachowania na II semestr roku szkolnego 2017/2018 (maksymalnie 40 pkt.): 
poprawna – 0 pkt., 
dobra – 10 pkt., 
bardzo dobra – 25 pkt., 
wzorowa – 40 pkt. 
- średnia ocen z języka angielskiego oraz języka angielskiego zawodowego na II semestr 
roku szkolnego 2017/2018 (maksymalnie 40 pkt.): 
do 2,9 – 0 pkt., 
od 3,0 do 3,5 – 5 pkt., 
od 3,6 do 3,9 – 10 pkt., 
od 4,0 do 4,5 – 20 pkt., 
od 4,6 do 5,0 – 30 pkt., 
od 5,1 do 6,0 – 40 pkt. 
- udział w olimpiadzie lub konkursie w roku szkolnym 2017/2018: 
na szczeblu szkolnym – 5 pkt., 
na szczeblu warszawskim – 10 pkt., 
na szczeblu wojewódzkim – 15 pkt., 
na szczeblu ogólnopolskim – 20 pkt. 
- test ogólny z języka angielskiego - 40 pkt. 
- dodatkowo warunkiem obowiązkowym jest poświadczenie zdanych wszystkich 
kwalifikacji przewidzianych dla danego zawodu. 
8. W przypadku uzyskania przez uczniów takiej samej ilości punktów odbędzie rozmowa 
kwalifikacyjna. Rekrutację przechodzi 48 osób z najlepszymi wynikami punktowymi - 
podział na grupy wyjeżdżające do Hiszpanii odbędzie się w listopadzie 2018 r. Utworzona 
zostaje także grupa osób rezerwowych (liczba uczestników zależna 
od wyników rekrutacji oraz liczby zgłaszających się osób). 
Liczba uczniów z poszczególnych zawodów zostanie ustalona po przeanalizowaniu 
wyników rekrutacji. 
9. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół ds. rekrutacji listy 
głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy ogłoszeń w szkole i na stronie 
internetowej szkoły w zakładce dotyczącej projektu. 
10. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku gdy 
zakwalifikowany uczeń/uczennica zrezygnuje z udziału w projekcie lub zostanie skreślony 
z listy oraz gdy nie wyrazi zgody na przetwarzanie jego/jej danych osobowych. 
11. Złożone przez kandydata/kandydatkę dokumenty nie podlegają zwrotowi.  
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12. W przypadku zbyt małej liczby chętnych osób lub uczestników rekrutacja może być 
wznowiona w dowolnym momencie realizacji projektu. 
13. Wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół ds. rekrutacji są ostateczne. Komisja 
nie ma obowiązku okazywania podliczonej punktacji oraz uzasadniania swojego wyboru. 
Uczniom przysługuje  możliwość odwołania się na piśmie w ciągu 7 dni od ogłoszenia 
wyników, które to odwołanie zostanie uwzględnione w ciągu kolejnych 7 dni przez Komisję 
Rekrutacyjną. 
14. Uczniowie/uczennice, którzy zostali zakwalifikowani do wzięcia udziału w projekcie są 
zobowiązani do wzięcia wraz z rodzicami w spotkaniu organizacyjnym. 
 
 

§ 4. Procedura odwoławcza 
 
1. Kandydat do uczestnictwa w projekcie, który w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie 
zakwalifikował się do projektu może, w terminie do 7 dni roboczych złożyć pisemne 
odwołanie do decyzji Zespołu ds. rekrutacji oraz mieć wgląd do swoich dokumentów, opinii 
oraz testów i podsumowań punktowych.  
2. Odwołania złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.  
3. Złożone odwołanie musi zawierać:  
a. dane kandydata tożsame z danymi wskazanymi w Formularzy zgłoszeniowym 
uczestnika,  
b. wyczerpujące uzasadnienie podniesionych zarzutów odnośnie przeprowadzonej oceny 
dokumentacji rekrutacyjnej, ze wskazaniem w jakim zakresie, zdaniem Kandydata, ocena 
została przeprowadzona w sposób nieprawidłowy.  
4. Odwołanie jest rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych przez dyrektora szkoły.  
5. Jeżeli w wyniku rozpatrzenia protestu Zespół ds. rekrutacji uzna, że jest on zasadny, 
wówczas zostanie przeprowadzona powtórna ocena Kandydata.  
6. Jeżeli w wyniku rozpatrzenia protestu Zespół ds. rekrutacji uzna, że protest nie jest 
zasadny, wówczas przekazuje na piśmie Kandydatowi informację o negatywnym wyniku 
procedury odwoławczej przewidzianej w projekcie wraz z uzasadnieniem.  
7. O uznaniu bądź odrzuceniu protestu Kandydat zostanie poinformowany pisemnie, 
w ciągu 7 dni roboczych od daty posiedzenia komisji.  
8. Powtórna ocena dokonana przez Zespół ds. rekrutacji jest oceną wiążącą i ostateczną, 
od której nie przysługuje odwołanie.  
9. Ostateczna lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie, 
sporządzona zostanie po zakończeniu procedury odwoławczej i będzie ogłoszona  
w terminie 7 dni roboczych od zakończenia procedury oceny. 
 
 

§ 5. Zasady organizacji zajęć przygotowawczych do stażu. 
 
1. Zajęcia w ramach przygotowania kulturowo – językowego zorganizowane będą 

w ZSEiL w kraju, do którego wyjadą stażyści. 
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2. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie oraz z listy rezerwowej mają obowiązek 
punktualnie i regularnie uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach. 
3. W przypadku skreślenia ucznia z listy uczestników, jego miejsce zajmie osoba z listy 
rezerwowej. Skreślony uczeń zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych 
materiałów. 
 
 

§ 6. Prawa i obowiązki uczestnika projektu. 
 
1. Każdy uczestnik ma prawo do: 
- informacji na temat projektu umieszczanych na stronie internetowej szkoły 
oraz w gablocie poświęconej projektowi lub przekazanych bezpośrednio 
uczniowi/uczennicy, 
- nieodpłatnego udziału w projekcie, 
- otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć, 
- otrzymania certyfikatów zgodnie z założeniami projektu. 
- zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczył. 
2. Uczestnik zobowiązuje się do: 
- uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach przygotowania kulturowo – 
językowego (podpis na liście obecności), 
- 100% obecności na praktyce zawodowej (dotyczy: punktualności w miejscu odbywania 
praktyk, realizowania zadań powierzonych na praktyce oraz przez opiekuna stażu, 
informowanie koordynatora projektu o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ 
na realizację stażu oraz stopień zadowolenia uczestnika), 
- uczestnictwa w zajęciach kulturowych: wycieczkach i wyjściach do muzeów, 
- prowadzenia dzienniczka praktyk, 
- czynnego udziału w monitoringu i ewaluacji projektu – zgodnie z założeniami projektu, 
- sporządzenia raportu końcowego w terminie wyznaczonym przez koordynatora projektu, 
- aktywnego uczestnictwa w upowszechnianiu rezultatów projektu. 
3. Każdy z uczestników znajdujących się na liście pełnej lub liście rezerwowej może być 
z niej skreślony przed wyjazdem w szczególnych przypadkach: 
- w razie drastycznego pogorszenia ocen, 
- w razie drastycznego pogorszenia zachowania, 
- w razie rażącego złamania Statutu Szkoły, 
- w razie wejścia w konflikt z prawem, 
- w razie uzasadnionych obiekcji ze strony Zespołu Wychowawczego. 
Uczniowi takiemu nie przysługuje procedura odwoławcza. 
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§ 7. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie. 
 
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności 

finansowej w przypadku gdy: 
- rezygnacja została złożona na piśmie do Dyrektora ZSEiL w terminie do 7 dni po 
zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób 
niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego), 
- rezygnacja następuje w przypadku poważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w 
terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja 
musi być złożona na piśmie, do której należy dołączyć stosowne zaświadczenie (np. 
zwolnienie lekarskie). W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana 
przez rodzica/opiekuna prawnego. 
2. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia 
z listy, uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu materiałów. 
3. Uczeń/uczennica może być skreślony z listy uczestników, jeśli nie będzie wywiązywał się 
z obowiązków stażysty lub złamie regulamin. 
 
 

§ 8. Postanowienia końcowe. 
 
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.09.2018 i obowiązuje do czasu 
zakończenia realizacji Projektu.  
2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji.  
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  
4. Ostateczna interpretacja Regulaminu Rekrutacji należy do Dyrektora ZSEiL oraz 
Koordynatora Projektu. 

 


