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Regulamin rekrutacji do projektu 

pt. „Szkoła –zawód -sukces: czyli jak efektywnie odnaleźć się na rynku pracy”, 

realizowany w Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu 

§1  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i  rekrutacji uczestników stażu 

zawodowego projektu   pt,  „Szkoła –zawód -sukces: czyli jak efektywnie odnaleźć się na 

rynku pracy”, który jest  realizowany  w Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji  

i Usług w Radomiu. 

2. Projekt realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, 

Akcja 1 Mobilność Edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.  

3. Projekt realizowany jest w okresie: od 1 września 2018r.  do 31 sierpnia 2020r. 

4. Projekt skierowany jest do uczniów Technikum - klas II i III  w Zespole Szkół Skórzano-

Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu. 

5. W projekcie wezmą udział cztery grupy dwudziestoosobowe. 

6. Projekt realizowany jest w formie wyjazdów uczniów na dwutygodniowe praktyki  

do Hiszpanii. 

7. Szczegółowe zasady odbywania stażu zostaną zawarte w umowie pomiędzy Uczestnikiem 

stażu, a Organizacją wysyłającą. 

8. Wyjazdy są opłacane z grantu otrzymanego przez szkołę (transport, zakwaterowanie, 

wyżywienie, dodatkowe ubezpieczenie, wycieczki fakultatywne). Wydatki własne 

pokrywają uczestnicy wyjazdu. 

9. W trakcie odbywania praktyk uczestnicy poznają europejskie zasady bezpieczeństwa 

pracy oraz system pracy w Hiszpanii. Zdobyta wiedza pozwoli im na porównanie jak   

funkcjonują systemy pracy w Polsce. W zależności od miejsca odbywania praktyki,  

uczestnicy nabędą wiedzę zawodową i umiejętności praktyczne dla zawodów: technik 

przemysłu mody, technik fotografii i multimediów, technik usług fryzjerskich, technik 

organizacji reklamy oraz technik analityk. W przyszłości nabyta wiedza zaowocuje 

znalezieniem atrakcyjnego miejsca zatrudnienia w kraju lub za granicą, bądź podjęciem 

dalszej nauki na europejskich uczelniach technicznych. Odbyte praktyki wpłyną korzystnie 

na operatywność oraz mobilność uczestników. 
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§2 

Zasady rekrutacji uczestników projektu 

1.  Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją projektu sprawował będzie 
koordynator projektu. Rekrutację przeprowadzi trzyosobowa Komisja Rekrutacyjna 
powołana przez dyrektora szkoły.  

2. Do zadań komisji należy ogłoszenie naboru do projektu, zebranie aplikacji, stworzenie 
listy rankingowej oraz listy rezerwowej uczestników, aktualizacja list, przyjmowanie  
i rozpatrywanie odwołań od decyzji Komisji, a także udzielanie informacji na temat 
projektu oraz rekrutacji.  

3. Rekrutacja do projektu będzie się odbywać z uwzględnieniem zasady równych szans,  
w tym; zasady równości płci.  

4. Komisja Rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową kandydatów  
do wyjazdu. Zostanie ona opublikowana na stronie internetowej szkoły oraz umieszczona  
w gablocie informacyjnej dotyczącej Projektu. 

5. Chętni uczniowie, w terminie ustalonym przez Komisję rekrutacyjną, zgłaszają swoją 

kandydaturę, składając wniosek aplikacyjny - Załącznik Nr 1  wraz ze zgodą rodziców  

na wyjazd ucznia za granicę – Załącznik Nr 2. Załączniki  dostępne będą u koordynatora 

projektu i na szkolnej stronie internetowej  po ogłoszeniu rekrutacji na  wyjazd.  

6. Termin składania zgłoszeń: 

Grupa Termin 

wyjazdu 

Miasto Zawód Termin 

składania 

zgłoszeń 

1 09.06.2019r. 

22.06.2019r. 

Sevilla 

Hytasa Residence 

Technik organizacji reklamy 

Technik Przemysłu Mody 

30.11.2018r. 

2 13.10.2019r. 

26.10.2019r. 

Sevilla 

Hytasa Residence 

Technik Usług Fryzjerskich 

Technik Fotografii i Multimediów 

 

29.03.2019r. 

3 17.11.2019r. 

30.11.2019r. 

Ubeda 

Residence  

Technik Analityk 

Technik Usług Fryzjerskich 

30.04.2019r. 

4 17.05.2020r. 

30.05.20120r. 

Sevilla 

Hytasa Residence 

Technik Fotografii i Multimediów 

Technik Przemysłu Mody 

31.10.2019r. 

***Uczestnicy powinni posiadać ważny dowód osobisty i paszport 
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7. Wymagane dokumenty należy złożyć u koordynatora projektu bądź osoby wyznaczonej 

przez koordynatora w terminie wskazanym w punkcie 6. 

8. Do rekrutacji mogą przystąpić uczniowie  spełniający następujące wymagania: 

 a.  są uczniami Technikum klasy II lub III w Zespole Szkól Skórzano-Odzieżowych  

w Radomiu, przynależą do grupy docelowej (kształcenie w kierunku, dla którego 

ogłoszona została rekrutacja do grupy projektowej), 

b. terminowo złożą komplet wymaganej regulaminem dokumentacji, 

c. terminowo  złożą oświadczenie dotyczące zdrowia dziecka (weryfikacja: pisemne 

oświadczenie rodziców) – Załącznik Nr 3, 

d. posiadają umiejętność komunikowania się w języku angielskim/hiszpańskim  

na poziomie podstawowym. (1-6pkt.) 

e. nie sprawiają kłopotów wychowawczych, są zdyscyplinowani i cechują się wysoką 

kulturą osobistą. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie pisemnej opinii 

wychowawcy bądź pedagoga (4-6 pkt.). Dodatkowo wymagana będzie ocena  

z zachowania na poziomie  co najmniej dobrym, 

f. motywacja ucznia do udziału w projekcie (złożenie załącznika Nr 1) (0-6 pkt.),  

g. osiągnięcia  ucznia (udział w konkursach/olimpiadach, praca w wolontariacie, praca 

na rzecz szkoły.) (0-10 pkt.), 

i. są uczniami z niepełnosprawnościami,  znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,  

są  imigrantami (0-5 pkt). 

§3  

Ogłoszenie wyników i procedura odwoławcza 

 
1. Komisja rekrutacyjna poda wyniki rekrutacji po uprzedniej weryfikacji, najpóźniej 10 

dni od zakończenia procesu aplikacyjnego. 

2. Lista rankingowa oraz lista rezerwowa będą dostępne na stornie internetowej oraz   
w gablocie informacyjnej dotyczącej Projektu. 

3. Lista rankingowa oraz lista rezerwowa będą uaktualniane na bieżąco.  

4. Od wyników oceny formularza rekrutacyjnego przysługuje odwołanie do Komisji 
Rekrutacyjnej.  
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5. Odwołanie w formie pisemnej  kandydat składa  do Przewodniczącego Komisji 
Rekrutacyjnej,  

6. Na wniosek kandydata formularz  rekrutacyjny zostanie zweryfikowany raz jeszcze.  

7. Odwołanie należy składać w terminie  5 dni od ogłoszenia wyników naboru.  
 

§4 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności 
finansowej w przypadku gdy:  

a) rezygnacja została złożona na piśmie do dyrektora szkoły  w terminie 7 dni po 
zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób 
niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana także przez rodzica/opiekuna 
prawnego);  

b) rezygnacja możliwa jest w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych 

w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. 

Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć stosowne 

zaświadczenie (np. zwolnienie lekarskie), w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja 

musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego. 

§5 

Postanowienia końcowe 
 

1. Uczestnik projektu ma prawo zgłaszać realizatorowi projektu swoje uwagi i opinie 
dotyczące przeprowadzonych działań, w tym: oceniać celowość i przydatność wsparcia 
oraz sposób jego realizacji.  

2. Uczestnik projektu ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z 
prawdą. 

3. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje 
koordynator projektu z ramienia organizacji wysyłającej.  

4.  Regulamin obowiązuje w okresie trwania Projektu.  
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Załącznik nr 1  

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie 
ERASMUS + 

 
DANE OSOBOWE UCZESTNIKA  (wypełnia uczeń składający wniosek; prosimy wypełnić 

drukowanymi literami)  

Nazwisko 
 
 

 

Imię 1 
 

Imię 2 (jeśli jest wpisane w dowodzie osobistym) 
 
 

Data urodzenia 
(dd-mm-rrrr) 

Miejsce urodzenia 
 
 

Obywatelstwo Adres stałego zamieszkania 
Ulica/numer …………………………………………………. 
Kod pocztowy………………    -  ………………………... 
Miejscowość  ……………………………………………….  
Województwo …………………………………………………. 

Seria i nr paszportu / D.O. 
 
 

 

Data ważności paszportu/D.O. Telefon do kandydata 
 
 

Adres  e-mail Telefon do rodziców/opiekunów 
 
 

Dane osoby bliskiej, przebywającej w Polsce, z którą należy kontaktować się w razie 
konieczności: 

 
Imię i nazwisko:   ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres:   …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon/telefon komórkowy: …………………………………………………………………………………………. 
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). 

 

 

Data:……………………………………………                                                                                  …………………………………………………... 

         podpis 
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Załącznik nr 2 

 

……………………………………………………………………. 
            Imię i nazwisko rodziców/opiekunów 
 

……………………………………………………………………… 
             Adres zamieszkania rodziców/opiekunów 

 

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki  ……………………………………………….. 

W projekcie. „Szkoła –zawód -sukces: czyli jak efektywnie odnaleźć się na rynku pracy”, 

realizowanego w Zespole Szkół Skórzano – Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu 

oraz akceptuje postanowienia regulaminu uczestnictwa w projekcie. 

 

Czytelny podpis rodziców/opiekunów 

1. Matka……………………………………………………………. 

2. Ojciec ………………………………………………………… 

3. Opiekun prawny …………………………………………… 
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……………………………………………………………………. 
            Imię i nazwisko ucznia 

 
……………………………………………………………………… 
             Adres zamieszkania  

 

Oświadczenie ucznia 

 

Wyrażam zgodę na udział w projekcie „Szkoła –zawód -sukces: czyli jak 

efektywnie odnaleźć się na rynku pracy”, realizowanego w Zespole Szkół Skórzano – 

Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu  w ramach projektu Erasmus +  

oraz akceptuje postanowienia regulaminu uczestnictwa w projekcie. 

 

Czytelny podpis ucznia: 

…………………………………………… 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji projektu „Szkoła –zawód -sukces: czyli jak efektywnie 

odnaleźć się na rynku pracy”, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000, z późn.zm.). 

 

…………………………………. ………………………………… 

Miejscowość, data     Czytelny podpis kandydata 

 

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

Czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów   
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Załącznik nr 3 

……………………………………………………………………. 
            Imię i nazwisko rodziców/opiekunów 

 
……………………………………………………………………… 
             Adres zamieszkania rodziców/opiekunów 

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dotyczących zdrowia dziecka 

Uwagi dotyczące zdrowia dziecka: 

 Choroby przewlekłe i przyjmowane leki 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Inne dolegliwości (omdlenia, częste bóle głowy, duszności, szybkie męczenie  
się, choroba lokomocyjne itd.) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Alergie (leki, żywność, inne) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Uwagi dotyczące szczególnych potrzeb żywieniowych dziecka 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi 
diagnostyczne, operacje. 
Oświadczam, że niniejszy dokument zawiera wszystkie znane mi informacje o dziecku, 
które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki podczas wyjazdu. 
 
Czytelny podpis rodziców/opiekunów 
1. Matka……………………………………………………………. 
2. Ojciec ………………………………………………………… 
3. Opiekun prawny …………………………………………… 
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