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 Regulamin rekrutacji osób uczących się do uczestnictwa w projekcie 

 pt. „Wzmocnienie potencjału poprzez realizację staży zagranicznych”  

 

§ 1  

Ogólne informacje o projekcie 

 

Projekt  pt. "„Wzmocnienie potencjału poprzez realizację staży zagranicznych” 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-000078064 

 

1. Realizatorem projektu pt. Wzmocnienie potencjału poprzez realizację staży 

zagranicznych  jest Zespół Szkół Licealnych  i Ekonomicznych nr 1  w Warszawie. 

2. Czas trwania projektu obejmuje okres 15 miesięcy od dnia 30  grudnia  2022 r. 

do dnia 30 czerwca  2024 r. 

3. W ramach realizacji mobilności zagranicznej zostaną zorganizowane praktyki 

zawodowe osób uczących się w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr    

w Warszawie, w tym: 15 uczniów, kształcących się w zawodzie technik logistyk oraz 

15  kształcących się  w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości  oraz 

program kulturowy.  

4. Projekt skierowany jest do uczniów klas III i IV kształcących się: 

-  w roku szkolnym 2022/2023 w zawodzie technik logistyk ( I grupa zawodowa ); 

5. Każdej grupie zawodowej w czasie pobytu będzie towarzyszyło dwóch opiekunów 

pedagogicznych ze szkoły. 

6. Przed okresem mobilności zagranicznej odbędzie się przygotowanie kulturowo – 

językowo – pedagogiczne uczestników projektu (osób uczących się); 

7. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.  

8. Cele projektu w kontekście potrzeb uczniów Technikum w Zespole Szkół Licealnych  

i Ekonomicznych nr 1 w zawodzie technik logistyk, technik ekonomista i technik 

rachunkowości: 

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

w ramach obowiązującego programu nauczania w rzeczywistych warunkach 

niemieckiego  oraz hiszpańskiego rynku pracy; 

2) podniesienie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych; 

3) poszerzenie umiejętności w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej;  
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4) doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w zakresie języka angielskiego   oraz  

drugiego języka obcego, w tym : język niemiecki I grupa zawodowa oraz język 

hiszpański II grupa zawodowa.  

5) rozwijanie umiejętności pracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, 

przedsiębiorczości, radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych; 

6) doskonalenie w zakresie norm społecznych i różnic kulturowych. 

9. Biuro Projektu znajduje się w gabinecie Pani dyrektor  Zespołu Szkół  Licealnych  

i Ekonomicznych nr  1 w Warszawie. 

10.  Za prawidłową obsługę biura odpowiedzialna jest Pani dyrektor  szkoły oraz 

koordynator projektu. 

11. Za właściwą realizację Projektu odpowiadają: Pani dyrektor szkoły  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 
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i czytelnie podpisać oraz dostarczyć do  Sekretariatu Dyrektora szkoły   

w nieprzekraczalnym terminie do dnia  27  stycznia  2023r. do godz.15.00 

4. Formularz zgłoszeniowy wypełniany przez uczniów niepełnoletnich musi być 

podpisany przez rodzica/ opiekuna , który wyraża zgodę na udział ucznia w projekcie.  

5. Osoba wypełniająca formularz rekrutacyjny zobowiązana jest do podpisania zgody na 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji oraz realizacji projektu oraz 

zgody na udostępnianie wizerunku na potrzeby upowszechniania rezultatu projektu, co 

musi być poparte zgodą rodzica/ opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich. 

6. Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Zespół Szkół  

Licealnych i Ekonomicznych nr 1 nr  w Warszawie adres: ul. Stawki  10, 00-178 

Warszawa. 

7.  Zespół Szkół  Licealnych i Ekonomicznych nr 1 nr  w Warszawie wyznaczył osobę 

odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony 

danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem email: 

iod@zslie1.edu.pl 

8. Formularze zgłoszeniowe zostaną zweryfikowane przez Komisję rekrutacyjną  pod 

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

niekompletnie wypełnionych Formularzy zgłoszeniowych. 

9. Warunkiem uczestnictwa ucznia w Projekcie jest zakwalifikowanie przez Komisję 

Rekrutacyjną.  

10. Rekrutacja uczestników projektu  zostanie dokonana przez Komisję Rekrutacyjną 

w której skład wejdą: 

1) Pani Anna Ostrowska  

2) Pani Agnieszka Wilhelmi 

3) Pani Anna Polewczyk 

4) Pani Monika Fibich. 

11. Składanie formularzy rekrutacyjnych  dla I grupy zawodowej ( technik logistyk) 

odbywać się będzie w Sekretariacie  Biura projektu (sekretariacie  Pani Dyrektor 

Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie) w terminie od dnia 12 

stycznia 2023 r. do dnia  27 stycznia 2023 r. 

12. W rekrutacji w  mogą wziąć udział wyłącznie osoby uczące się w Technikum  

w  Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawie, kształcące się w roku 

szkolnym 2022/2023 w klasach III i IV w zawodzie technik logistyk. 

13. Rekrutacja dla II grupy zawodowej ( technik ekonomista oraz technik rachunkowości)  

odbędzie się w roku szkolnym 2023/2024, co zostanie ogłoszone w odpowiednim  

terminie w roku szkolnym 2023/2024. 
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14. Informacje o projekcie zamieszczone są na stronie internetowej szkoły  w zakładce 

ERASMUS+ 

15. Ogłoszenia o rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce 

Erasmus+, na profilu społecznościom szkoły oraz w formie wiadomości do 

zainteresowanych klas za pośrednictwem dziennika elektronicznego szkoły.  

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

w projekcie „Wzmocnienie potencjału poprzez realizację staży zagranicznych” 

(Załącznik nr 1), 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  na tablicy ogłoszeń. 

17. Szczegółowe kryteria rekrutacji I grupy zawodowej ( technik logistyk) : 

1) ocena z zachowania ucznia uzyskana na koniec roku szkolnego 2021/2022 – 

maks. 6 pkt; 

2) ocena zachowania na koniec I semestru roku szkolnego 2022/2023 – maks. 6 pkt. 

3) średnia z ocen z przedmiotów zawodowych teoretycznych na kierunkach technik 

logistyk,  na koniec roku szkolnego 2021/2022  – maks. 6 pkt; 

4) średnia z ocen z przedmiotów zawodowych teoretycznych na kierunkach technik 

logistyk,  na koniec semestru  roku szkolnego 2021/2022  – maks. 6 pkt; 

5) ocena z języka niemieckiego  uzyskana na koniec roku szkolnego 2021/2022 – 

maks. 6 pkt; 

6) ocena z języka niemieckiego  uzyskana na koniec semestru  roku szkolnego 

2022/2023 – maks. 6 pkt; 

7) ocena z języka angielskiego   uzyskana na koniec roku szkolnego 2021/2022 – 

maks. 6 pkt 

8) ocena z języka niemieckiego  uzyskana na koniec semestru  roku szkolnego 

2022/2023 – maks. 6 pkt. 

9) łącznie do uzyskania w ramach rekrutacji będą 48  punkty. 

18. W sytuacji uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów o kolejności      

na liście głównej i rezerwowej zadecydują kolejno: 

1) rozmowa kwalifikacyjna w j. niemieckim dotycząca motywacji do uczestnictwa 

w projekcie 6 pkt.  

2) dodatkowy test kompetencji językowych ( język niemiecki); 

3) wyższa średnia z przedmiotów zawodowych na koniec 1 semestru roku szkolnego 

2022/2023; 

4) wyższa średnia z przedmiotów zawodowych na koniec roku szkolnego 2021/2021. 

. 
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19.  W procesie rekrutacji zostaną zastosowane następujące przeliczniki punktów: 

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

na koniec 1 semestru roku szkolnego 2022/2023  

Ocena roczna Liczba punktów 

wzorowe 6 

bardzo dobre 5 

dobre 4 

poprawne 3 

nieodpowiednie 2 

naganne 0 

 

2) Średnia  rocznych ocen z przedmiotów zawodowych teoretycznych uzyskana 

na koniec roku szk. 2021/2022 oraz 1 semestru roku szkolnego 2022/2023: 

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 języka  niemieckiego  uzyskana na koniec roku szk. 2021/2022 oraz na koniec 

1 semestru  roku szkolnego 2022/2023 :  

Ocena roczna Liczba punktów 

celujący 6 

bardzo dobry 5 

dobry 4 

dostateczny 3 

dopuszczający 2 

 

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

wznowiona  w  dowolnym momencie trwania projektu. 

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

Rekrutacyjną, nastąpi do dnia 3 lutego 2023 r. na tablicy ogłoszeń, jak również  

w formie wiadomości do  klas biorących udział w rekrutacji,  za pośrednictwem 

dziennika  elektronicznego  szkoły. Listy będą dostępne również  

w siedzibie biura projektu. 
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22. Projekt zakłada rekrutację 15 uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk  

w roku szkolnym 2022/2023  w Zespole Szkół  Licealnych i Ekonomicznych nr 1  

w Warszawie. 

23. 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. 

24. 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.  

25. Formularz zgłoszeniowy do projektu złożony przez Kandydata do uczestnictwa 

w projekcie nie podlega zwrotowi. 

26. Wszelkie kwestie związane z realizacją projektu zostaną  sprecyzowane w umowie 

między organizacją wysyłającą: 

  Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie, a uczestnikiem 

projektu.  W przypadku uczniów niepełnoletnich umowa musi być podpisana również  

przez rodzica/ opiekuna prawnego.  

 

§ 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 

Licealnych i Ekonomicznych nr 1  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  Licealnych i Ekonomicznych nr 1  w Warszawie. 


