REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
"Budownictwo bez granic – podniesienie jakości kształcenia praktycznego", Nr projektu 2016-1-PL01KA102-023824
finansowany przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współﬁnansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego
1.
2.
3.

§ 1. Informacje o projekcie
Projekt "Budownictwo bez granic – podniesienie jakości kształcenia praktycznego" realizowany
jest w Zespole Szkół nr 23 w Warszawie.
Projekt realizowany jest dla uczniów klas 3 Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. Profesora
Zdzisława Mączeńskiego kształcących się w zawodzie technik budownictwa.
Głównymi celami projektu jest:

Nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności zawodowych

Wzbogacenie wiedzy na temat budownictwa pasywnego w praktyce

Poprawienie jakości pracy w szkole poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów,
wprowadzenie nowych metod i narzędzi pracy nieznanych w Polsce

Zachęcanie uczniów do nauki języków obcych i rozwój kluczowych kompetencji językowych
w zakresie porozumiewania się w języku obcym

Pobudzanie kreatywności, rozwoju osobistego oraz zwiększanie samodzielności młodych ludzi

Podnoszenie zdawalności egzaminów na kwalifikacje zawodowe

Podnoszenie kompetencji interpersonalnych i świadomości międzykulturowej
4. Projekt realizowany będzie w okresie 2016-11-15 - 2018-06-14. W ramach projektu zostaną
zorganizowane trzy wyjazdy.
5. Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty jego realizacji pokrywane są przez Unię Europejską.
6. Partnerami projektu są Centro Edile A. Palladio (CEAP) Vicenza, Włochy, Si Vilniaus Statybininkų
rengimo centras (VSRC) Wilno Litwa i BFW Bau Sachsen e.V., Bauzen, Niemcy.
7. Informacje na temat wyjazdów realizowanych w ramach projektu można uzyskać na stronie
internetowej szkoły oraz od kierownika szkolenia praktycznego.
§ 2. Oferowane formy wsparcia
1. Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wyjazdu w uzasadnionych przypadkach o czym
uczestnicy projektu niezwłocznie zostaną poinformowani.
2. Praktyki będą się odbywały u pracodawców lub w placówkach kształcenia zawodowego na terenie
partnerów.
3. Praktyki zawodowe prowadzone są od poniedziałku do piątku. Podczas pobytu uczestników
zaplanowano w czasie wolnym od zajęć realizację programu edukacji kulturalnej.
4. Wyjazd na praktyki zawodowe dla każdej grupy będzie następował w niedzielę poprzedzającą pierwszy
dzień rozpoczęcia praktyk, natomiast powrót do Polski będzie organizowany w sobotę po ostatnim dniu
praktyk. Cały cykl jednej mobilności wynosi 14 dni w tym 2 dni przeznaczone są na podróż. Podróż
obejmuje wyjazd z Warszawy do miejsca docelowego i z miejsca odbywania praktyk do Warszawy.
5. W miejscu zakwaterowania będzie przebywał 1 lub 2 opiekunów z Polski wyznaczonych przez Dyrektora
Zespołu nr 23.
6. Po pomyślnym przejściu procesu rekrutacji z uczestnikami zostanie zawarta umowa pomiędzy
organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie zawodowe;
Porozumienie o programie zajęć dla mobilności.
7. Po zakończeniu udziału w projekcie uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia praktyki, certyfikat
ukończenia kursu BHP, świadectwo ukończenia kursu językowego, Europass Mobilności.
8. Ukończenie praktyk zawodowych w ramach projektu jest podstawą do zaliczenia obowiązującej praktyki
zawodowej wynikającej z podstawy programowej dla kształcenia w danym zawodzie.
§ 3. Uczestnicy Projektu
1. Uczestnikiem Projektu może zostać uczeń, który wyraża wolę uczestniczenia w projekcie, jest uczniem
pełnoletnim i akceptuje zapisy w Regulaminie Rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.
2. Do uczestnictwa w projekcie może przystąpić każdy uczeń kształcący się w zawodzie ustalonym w §1
ust. 2 Regulaminu.
3. Dostęp do udziału w Projekcie spełnia zasadę równości szans, w tym płci.
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§ 4. Zasady rekrutacji uczestników projektu
Wstępny nabór uczestników będzie prowadzony w klasach trzecich Technikum Budownictwa
i Architektury nr 1 im. Profesora Zdzisława Mączeńskiego.
Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeń w placówce oraz stronie
internetowej szkoły, a także przez wychowawców klas trzecich.
Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie wymaganej dokumentacji i wyrażenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku na potrzeby projektu.
Kryteria rekrutacji:

a) O zakwalifikowaniu do udziału w praktykach zawodowych decydować będą uzyskane punkty
biorąc pod uwagę następujące kryteria egzaminacyjne:
- złożenie listu motywacyjnego i CV w języku polskim – pkt. 0 – 5
- rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim (wskazanie motywacji wyjazdu, sytuacja
ekonomiczno – społeczna, predyspozycje do samodzielnego wyjazdu) – pkt. 0 – 5
- ocena z zachowania/ poziom kultury osobistej/ opinia wychowawcy klasy – pkt. 0 – 10
- frekwencja na zajęciach szkolnych – pkt. 0 – 10
- średnia z ocen z przedmiotów zawodowych – pkt. 0 – 10
- ocena z języka angielskiego – pkt. 0 - 10
b) maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać kandydat wynosi 50
c) decyzja komisji rekrutacyjnej jest decyzją ostateczną
d) w skład komisji rekrutacyjnej wejdą Dyrektor Zespołu Szkól nr 23, przewodniczący zespołu
przedmiotów zawodowych, kierownik szkolenia praktycznego.
6. Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą miały zagwarantowany bezpłatny udział
w projekcie obejmujący
- podróż na trasie Warszawa miejsce docelowe oraz powrót z miejsca odbywania praktyk do Warszawy
- przejazdy na miejscu z miejsca zakwaterowania do miejsca praktyk i podróż powrotną oraz przejazdy
w ramach programu edukacji kulturalnej
- zakwaterowanie/noclegi
- wyżywienie
- naukę języka obcego z lektorem
- ubezpieczenie
- przygotowanie do udziału w praktykach w postaci zajęć dydaktycznych z zakresu zawodowego,
językowego, kulturowego i pedagogicznego.
7. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy liczbę miejsc przewidzianych na praktyki utworzona
zostanie lista rezerwowa uczestników.
8. O zakwalifikowaniu się na listę rezerwową do udziału w projekcie decydować będzie spełnienie kryteriów
określonych w § 4 ust. 5.
9.. W przypadku ujęcia kandydata na liście rezerwowej zobowiązuje się on do uczestniczenia w zajęciach
przygotowawczych, w celu spełnienia wymogów programowych określona w ust.14.
10. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem Protokołu Komisji Rekrutacyjnej.
11. Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w szkole. Lista
będzie zawierała imię i nazwisko uczestnika, klasę i ilość zdobytych punktów.
12. Kandydat zakwalifikowany do udziału w projekcie zobowiązany jest do potwierdzenia uczestnictwa
w ciągu jednego dnia od ogłoszenia wyników naboru.
13. W przypadku rezygnacji uczestnictwa w projekcie przed rozpoczęciem czynności przygotowawczych
do mobilności w ramach praktyk któregoś z zakwalifikowanych uczestników na jego miejsce zostanie
zgłoszona osoba z listy rezerwowej.
14 . Na udział w projekcie zostaną zawarte dokumenty określone w §2 ust. 6.
§ 5. Prawa i obowiązki uczestników Projektu
Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
1. Udziału na poziomie minimum 90% frekwencji w zajęciach przygotowawczych z zakresu:
 Kursu BHP
 Języka obcego.
Uczestnictwa we wszystkich spotkaniach informacyjnych w trakcie trwania projektu zarówno przed
wyjazdem, w czasie pobytu na praktykach zawodowych i po powrocie.
3. Dokładnego i terminowego wypełniania określonej dokumentacji w tym: dzienniczka praktyk, ankiet,
testów itp. Zarówno przed wyjazdem, w trakcie pobytu na praktykach zawodowych jak i po powrocie
4. Rozliczenia się z nauczycielem z wykonanych zadań podczas pobytu w za granicą.
5. Gromadzenia podczas pobytu materiałów do opracowania narzędzi promocyjnych upowszechniających
rezultaty projektu przypisane we wniosku aplikacyjnym oraz opracowanie narzędzi promocyjnych
i uczestniczenie w spotkaniach promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu.
6. Współpracy z nauczycielami zaangażowanymi w realizację projektu zarówno w szkole jak i podczas
pobytu na praktykach zawodowych.
7. Odbycia praktyki zawodowej zgodnie z programem praktyk zachowując 100% frekwencję.
8. Uczestnictwa w realizacji programu kulturowego w czasie pobytu za granicą.
9. Bezwzględnego przestrzegania przepisów dot. bezpieczeństwa podczas podróży, odbywania praktyk,
udziału w programie kulturowym, na terenie miejsca zakwaterowania i podczas spędzania czasu
wolnego.
10. Bezwzględnego przestrzegania zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków
i innych środków odurzających. W przypadku stwierdzenia naruszenia przedmiotowych zakazów
2.

uczestnik zostanie usunięty z udziału w projekcie i obciążony wszystkimi kosztami poniesionymi
na zorganizowanie jego wyjazdu.
11. Bezwzględnego przestrzegania poleceń opiekuna wyjeżdżającego z uczestnikami.
12. Posiadania ważnych dokumentów uprawniających do pobytu poza granicami kraju tj. ważny dowód
osobisty lub paszport, dokumentów uprawniających do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej
tj. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ponad to uczestnik musi posiadać ważną legitymację
szkolną i dokumenty uprawniające do pracy w danym zawodzie, jeśli są wymagane.
§ 6 Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie
1. Projektodawca zastrzega sobie prawo do możliwości wykluczenia uczestnika projektu w przypadku
naruszenia niniejszego regulaminu, zasad współżycia społecznego lub rezygnacji z nauki w szkole
2. Rezygnacja uczestnika po rozpoczęciu udziału w projekcie co do zasady nie jest możliwa z wyjątkiem
złożenia pisemnej rezygnacji przed rozpoczęciem czynności przygotowawczych do mobilności
3. Rezygnacja w trakcie korzystania ze wsparcia w ramach projektu jest możliwa tylko w przypadkach
uzasadnionych i wynikających z przyczyn natury zdrowotnej lub l działania siły wyższej i z zasady nie
może być zanana przez uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie
4. W przypadku złożenia rezygnacji konieczne jest jej poparcie stosownymi dokumentami np. długotrwałym
zwolnieniem lekarskim
5. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie w czasie pobytu poza granicami kraju uczestnik
zobowiązany jest do samodzielnej organizacji powrotu do domu na własny koszt
6. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych uczestnik może zostać
obciążony kosztami poniesionymi przez zorganizowanie jego udziału w projekcie
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§7 Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Projektu
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
w każdym czasie.
Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.

