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REGULAMIN REKRUTACJI 

 
Akcja 1. Mobilność edukacyjna osób uczących się i kadry edukacji szkolnej. 

Projekt „HISZPAŃSKIE PRZYSMAKI” realizowany w ramach programu ERASMUS+ przez konsorcjum; 

Fundacja DELTA – lider, Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie, Rzemieślnicza 

Szkoła Branżowa I Stopnia w Tarnowie oraz Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia w Pilznie. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz uczestnictwa w projekcie pt. „Hiszpańskie 

przysmaki” realizowanego przez konsorcjum we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 

(FRSE), Narodową Agencją Programu Erasmus+ z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 142A 

2. Projekt został przygotowany w celu poprawy funkcjonowania dwóch szkół w Tarnowie i Pilznie oraz  

umożliwienia osobom uczącym się w zawodzie kucharz i cukiernik oraz kadrze - nauczycielom 

przedmiotów zawodowych, pracodawcom zatrudniającym uczniów w wymienionych zawodach z dwóch 

szkół oraz osobom odpowiedzialnym za kształcenie zawodowe w Izbie Rzemieślniczej w Tarnowie, 

doskonalenia kompetencji zawodowych poprzez szkolenia i doświadczenia w wymiarze międzynarodowym.  

3. Projekt zagranicznej mobilności w Hiszpanii umożliwi uczestnikom praktyczne wykorzystanie w rozwoju 

zawodowym i osobistym zdobytej wiedzy i umiejętności, zwiększy motywację do samodoskonalenia 

zawodowego oraz przyczyni się do podwyższenia aspiracji zawodowych i osobistych.  

4. Udział w projekcie ma na celu;  

- zwiększenie potencjału zawodowego 24 uczestników oraz ich zatrudnialności na rynku krajowym                  

i europejskim poprzez wsparcie osób uczących się w zdobywaniu kompetencji (wiedzy, umiejętności, 

zmianie postaw) w perspektywie ich rozwoju osobistego i zawodowego, 

- podwyższone kompetencji z zakresu zarządzania procesami kształcenia zawodowego oraz kompetencje 

pracowników nadzorujących i prowadzących szkolenie zawodowe. 

5. Projekt polega na organizacji 2-tyg. staży zawodowych w Sewilli (Hiszpania) dla uczniów Rzemieślniczej 

Szkoły Branżowej I Stopnia w Tarnowie i Pilznie oraz 1-tyg. staży kadry. W projekcie weźmie udział 24 

uczniów - kucharzy i cukierników w terminie od 12.02.2018 do 23.02/2018 oraz 12 osób kadry - nauczycieli 

prowadzących kształcenie zawodowe, pracodawców zatrudniających uczniów (kucharzy i cukierników z 

RZSZ) oraz osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w Izbie Rzemieślniczej z Tarnowa w terminie 

19.02.2018- 24.02.2018. 

 

§ 2 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

 

1. Uczestnikami projektu mogą być osoby uczące się w szkołach w zawodzie kucharz i cukiernik, będące 

uczniami klas drugich lub trzecich. 

2. Uczestnikami projektu Staże kadry mogą być osoby związanych z kształceniem zawodowym - nauczyciele 

przedmiotów zawodowych, pracodawcy zatrudniający uczniów/ pracowników młodocianych ze szkół w 

Tarnowie i Pilznie - osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w Izbie Rzemieślniczej w Tarnowie. 

3. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy wypełnić i własnoręcznie podpisać „Formularz 

aplikacyjny” zawierający kryteria wyboru za maksymalnie 25 pkt. a następnie przekazać go wychowawcy/ 

komisji rekrutacyjnej. 
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§ 3 

Szczegółowa procedura rekrutacji 

 

1. Organizację procesu rekrutacji przeprowadzi koordynator projektu oraz trzy osobowa komisja rekrutacyjna 

powołana przez lidera konsorcjum.  

2. Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w terminie od września do  października 2017r.  

3. Prowadzona będzie  kandydatów na staże; 24 osób uczących się ( kucharz + cukiernik) + 12 osób kadry. 

Rekrutacja prowadzona w 2 szkołach i zakładach gastronomicznych, zatrudniających uczniów. 

4. Rekrutację właściwą poprzedzą działania informacyjno-promocyjne w postaci informacji zamieszczanych na 

tablicy ogłoszeń w szkołach, w pokoju nauczycielskim, na stronach internetowych Izby Rzemieślniczej i 

szkół a także poprzez informację przekazywaną w trakcie spotkań bezpośrednich z potencjalnymi 

uczestnikami projektu.  

5. Rozesłane zostaną również zaproszenia do wzięcia udziału w stażach kadry, dla pracodawców 

zatrudniających uczniów w zawodach kucharz i cukiernik. 

6. W trakcie rekrutacji zapewniony zostanie równy dostęp do uczestnictwa w projekcie kobiet i mężczyzn. 

 

 

§ 4 

  Zasady rekrutacji uczestników projektu – osób uczących się 

 

1. Do udziału w projekcie mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania:  

 są uczniami Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I Stopnia w Tarnowie lub Pilznie,  

 kształcą się w zawodach wymienionych w § 2 pkt.1, ukończyli co najmniej pierwszy rok nauki  

              zawodu objęty projektem, odbyli min. 900 godz. praktyki zawodowej, 

 uzyskują pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych i odbytych praktyk zawodowych (min.  

              ocena dobra), 

 wykazują znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym  oraz gotowość do  

              intensywnej nauki j. hiszpańskiego, 

 cechuje ich nienaganne zachowanie, otrzymają pozytywną opinię z praktyki oraz wychowawcy, 

2. Proces rekrutacji wstępnej dla osób spełniających warunki wymienione w pkt.1 obejmuje złożenie u 

wychowawcy formularza aplikacyjnego o zakwalifikowanie do udziału w  projekcie wraz z wymaganymi 

dokumentami z ocenami, ilością godzin opuszczonych, uwagami o zachowaniu. Rekrutacja wstępna zostanie 

przeprowadzona na podstawie kryteriów formalnych po zweryfikowaniu przez komisję rekrutacyjną 

formularza aplikacyjnego oraz kompletności złożonych dokumentów. 

3.    Rekrutacja właściwa obejmuje: 

 rozmowę kwalifikacyjną, uzyskanie odpowiedniej liczby punktów, na podstawie systemu                    

punktacji stosowanego przez komisję rekrutacyjną (min 15 pkt, max 25 pkt), 

 akceptację wniosku przez komisję rekrutacyjną, sporządzenie listy głównej i rezerwowej. 

4.    System punktacji stosowany przez komisję rekrutacyjną: 

 rozmowa kwalifikacyjne (wskazanie motywacji wyjazdu, odpowiednie predyspozycje do wyjazdu,  

     samodzielność, odpowiedzialność) 0-5 pkt, 

 znajomość języka angielskiego  (ocena z języka angielskiego) 0-5 pkt, 

 ocena z zachowania, poziom kultury osobistej, opinie wychowawcy klasy 0-5 pkt, 

 frekwencja na zajęciach szkolnych w tym na praktykach zawodowych 0-5 pkt, 

 średnia ocen z przedmiotów zawodowych 0-5 pkt. 

5.    Wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną przedstawione będą do ostatecznej akceptację   

       przez Lidera konsorcjum. 

6.   Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez komisję rekrutacyjną listy osób          

      zakwalifikowanych, opublikowaniem na tablicach informacyjnych w Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I  

      Stopnia w Tarnowie i Pilznie oraz na stronie internetowej Izby Rzemieślniczej. 

7.   Wolne miejsca, po rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika zajmuje pierwsza w kolejności osoba z listy           

rezerwowej, w przypadku gdy zakwalifikowany uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony 

lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

8.    Po pozytywnym zakończeniu rekrutacji, uczeń wypełnia oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie   

      danych osobowych i konsekwencjach rezygnacji z udziału w Projekcie, głównie związanych ze zmianą   

      rezerwacji biletów lotniczych. 
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§ 5 

 Zasady rekrutacji uczestników projektu – osób kadry 

 

1.    Do udziału w projekcie mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania 

 są nauczycielami przedmiotów zawodowych, pracodawcami zatrudniającymi uczniów/ pracowników   

młodocianych z Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I Stopnia w Tarnowie lub Pilznie, są osobami 

odpowiedzialnymi za kształcenie zawodowe  w Izbie Rzemieślniczej w Tarnowie, 

  mają motywację do podnoszenia kwalifikacji, 

 są zaangażowani w pracę na rzecz szkoły oraz realizację projektów szkolnych, współpracę szkoły z 

instytucjami zewnętrznymi, organizację dodatkowych przedsięwzięć na rzecz uczniów, 

 chcą wdrażać w pracy nabyte w czasie szkolenia umiejętności;, 

 deklarują aktywne włączanie się w upowszechnianie efektów szkolenia. 

2.   W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji kadry należy wypełnić i własnoręcznie podpisać „Formularz  

      aplikacyjny” a następnie przekazać go do Komisji Rekrutacyjnej.  

3.    Komisja rekrutacyjna wybierze osoby na staże kadry, które w największym stopniu spełniają kryteria  

       uczestnictwa i osiągną ilość punktów (min 15 pkt, max 25 pkt):  
 motywacja do podnoszenia kwalifikacji (0-5 pkt.),  

 zaangażowanie w życie szkoły oraz realizację projektów szkolnych (współpraca szkoły z 

instytucjami zewnętrznymi, organizacja dodatkowych przedsięwzięć na rzecz uczniów, organizacja i 

udział w konkursach, turnieje) (0-10 pkt.),  

 chęć wdrażania w pracy nabytych w czasie szkolenia umiejętności i upowszechnianie efektów 

szkolenia (0-10 pkt.),  

7.   W przypadku kiedy kilka osób na staże kadry spełnia te same kryteria selekcji, decyduje kolejność  

      zgłoszeń.  
 stworzenie listy uczestników szkolenia zagranicznego,  

 stworzenie listy rezerwowej kandydatów, którzy spełniają wymogi uczestnictwa w projekcie i będą 

kwalifikowani w przypadku rezygnacji osób z listy uczestników wymiany doświadczeń. 

 

§ 6 

 Postanowienia końcowe 

 

1.   Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie jest możliwa bez konsekwencji, przed podpisaniem umowy o  

      odbycie stażu w ramach programu ERASMUS+.  

2.   W przypadku rezygnacji uczestników z udziału w projekcie dopuszcza się możliwość rekrutacji z listy  

      rezerwowej poza ustalonymi wyżej terminami rekrutacji, z zachowaniem terminów realizacji pozostałych  

      działań.  

3.   Każda zakwalifikowana osoba zobowiązana jest w ramach zaplanowanych działań projektowych do wzięcia  

      udziału w przygotowaniu językowo-pedagogiczno-kulturowym. 

4.   Ogólny nadzór nad przebiegiem rekrutacji i realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w  

      niniejszym Regulaminie należy do kompetencji Lidera konsorcjum – fundacji Delta. 

5.   Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Mieczysław Urbański 

 

Lider konsorcjum 


