
                       

Regulamin Rekrutacji do Projektu:  

Zawodowo mobilni - staże zagraniczne uczniów ZST w Białymstoku  

Numer projektu: 2020-1-PL01-KA102-078258 

 

§1 

Informacje o projekcie  

Projekt „Zawodowo mobilni - staże zagraniczne uczniów ZST w 

Białymstoku ” 

jest realizowany przez Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w 

Białymstoku .  

1. Projekt jest realizowany  w ramach Programu Erasmus+ 

2. Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2020r. do 31.08.2021r  

3. Biuro projektu mieści się w siedzibie szkoły ZST im. gen. Władysława Andersa  ul. 

Stołeczna 21 w Białymstoku  

4. Celem ogólnym niniejszego projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego 

prowadzonego w Zespole Szkół Technicznych w Białymstoku poprzez rozszerzenie 

zagranicznej współpracy placówki z firmami i szkołami w Portugalii,  Hiszpanii, we 

Włoszech i na Węgrzech . 

§2 

Warunki uczestnictwa 

Uczestnikami projektu będzie 64  uczniów klas II i III kształcących się w Technikum 

Zawodowego  nr 3 i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 działających w Zespole Szkół 

Technicznych im. gen. Władysława Andersa  w Białymstoku. 

 

 Uczestnik  powinien spełniać jednocześnie następujące kryteria: 

 być uczniem klasy II lub III Technikum Zawodowego  Nr 3  w następujących 

zawodach: 

- technik technologii drewna,  

- technik mechanik, technik pojazdów samochodowych,  

- technik żywienia i usług gastronomicznych,  



 być uczniem  klasy II lub III  Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w następujących 

zawodach: 

-  stolarz  

- mechanik pojazdów samochodowych 

- kucharz 

 dostarczyć wymagane w procesie rekrutacji dokumenty. 

 

§ 3 

Zasady rekrutacji uczestników 

1) Rekrutacja (przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych) do projektu rozpocznie się 21 

grudnia 2020r. i będzie trwać do 29 stycznia 2021r.  

2) Informacja o rekrutacji dostępna będzie: 

a) w sekretariacie szkoły 

b) na stronie internetowej szkoły:  zst.bialystok.pl 

c) u wychowawcy klasy 

3) Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie realizowana na terenie ZST im. gen. 

Władysława Andersa w Białymstoku  

4) Rekrutacja będzie realizowana w Biurze Projektu  w szkole 

5) O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu szkoły 

6) Rekrutacja realizować będzie politykę równości płci i równości szans. 

§ 4 

Etapy rekrutacji 

Rekrutacja przeprowadzona będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria: 

1)Weryfikacja kompletności złożonych dokumentów rekrutacyjnych: 

 Formularz zgłoszeniowy do projektu  

 European CV w jęz. angielskim – 5 pkt 

 Ankieta potrzeb i oczekiwań  

 Informacja o średniej ocen za dotychczasowy tok nauki  

5 punktów przy średniej ocen min. 4,20  

4 punkty przy średniej ocen:  3,80– 4,19 

3 punkty przy średniej ocen: 3,50 – 3,79  

2 punkty przy średniej ocen: 3,20 – 3,49 



1 punkt za średnią ocen: 3,00 – 3,19 

 Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na wyjazd,   

 Opinia pedagoga szkolnego: 

 -  osoba wyróżniająca się w pracy na rzecz szkoły i środowiska - 5 pkt  

 - osoba wyróżniająca się na rzecz pracy w szkole – 4 pkt 

- osoba pełniąca funkcję w klasie – 3 pkt 

- osoba sporadycznie aktywna na forum klasy – 2 pkt 

 Opinia wychowawcy klasy:  

- ocena postawy kandydata stażu – wzorowa – 5 pkt 

- ocena postawy kandydata stażu – bardzo dobra – 4 pkt 

- ocena postawy kandydata stażu – dobra – 3pkt 

- ocena postawy kandydata stażu – poprawna – 2 pkt 

 Ocena z języka  angielskiego  

- poziom Intermediate - 5 pkt 

- poziom Pre-Intermediate– 4 pkt 

- poziom Elementary – 3 pkt 

 Oświadczenie uczestnika o dochodach  miesięcznych przypadających na jednego 

członka rodziny- preferowane będą osoby o niskich dochodach ze względu na większe 

ryzyko wykluczenia społecznego  

- dochód poniżej 600zł – 5 pkt 

- dochód  pomiędzy 1000zł – 601zł – 3 pkt 

- powyżej 1000zł bez punktów 

 Zaświadczenie zdrowotne o braku przeciwwskazań do odbycia stażu. 

 

Maksymalnie można zdobyć 30 pkt. 

 

2) Weryfikacja kryteriów punktowych. 

 

Komisja pod kierunkiem Dyrektora Szkoły, z udziałem Koordynatora Projektu z ramienia 

ZST w Białymstoku i Pedagoga Szkolnego dokona merytorycznej oceny i kwalifikacji 

zgłoszeń, uwzględniając pulę miejsc, znajomość  języka angielskiego,  opinię wychowawcy 

klasy, Pedagoga Szkolnego oraz informacji o dochodach miesięcznych przypadających na 

jednego członka rodziny. 



Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Komisję Rekrutacyjną listy 

głównej i rezerwowej.   

 

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych będzie udostępniona na stronie internetowej szkoły 

w zakładce projekty unijne do 12 lutego 2021 roku.  Osoby zakwalifikowane do udziału w 

projekcie zostaną o tym poinformowane za pośrednictwem wychowawcy klasy. 

W przypadku rezygnacji uczestnika z listy głównej wolne miejsca zajmie pierwsza w 

kolejności osoba z listy rezerwowej. 

W przypadku gdy uczeń nie będzie uczestniczył w zajęciach przygotowujących do wyjazdu 

na staże lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych  osobowych zostanie skreślony z listy 

Uczestników. 

 

Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi możliwość odwołania. 

Odwołanie powinno mieć formę pisemną i być wniesione do 7 dni od daty ogłoszenia 

wyników rekrutacji i złożone w sekretariacie szkoły. 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje przez okres trwania realizacji projektu. 

2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego, przepisy prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych.  

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 

4. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 


