PRAKTYKI W HISZPANII

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
Projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”
realizowanego w ramach działania 3.4.2 POKL na zasadach
Programu Uczenie się przez całe życie
- LEONARDO DA VINCI - PROJEKTY MOBILNOŚCI (STAŻE) 2012
"Praktyki w Hiszpanii –
szansa dla uczniów rzemieślniczych szkół zawodowych z Tarnowa i Pilzna".
§1
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu "Praktyki w Hiszpanii szansa dla uczniów rzemieślniczych szkół zawodowych z Tarnowa i Pilzna".
§2
Informacje o projekcie
1. Projekt realizowany jest w dwóch placówkach; Rzemieślniczej Zasadniczej Szkole
Zawodowej w Tarnowie i Pilźnie w okresie styczeń 2013 – maj 2014r.
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
3. Projekt skierowany jest do uczniów ostatnich klas kształcących się w ramach
następujących branż: USŁUGI, GASTRONOMIA, MECHANIKA, BUDOWNICTWO.
4. Staże zawodowe zaplanowane zostały jako czterotygodniowe wyjazdy do HiszpaniiSevilli w następujących terminach;
06 do 31 maja 2013r., 04 do 29 listopada 2013r. i 03 do 28 marca 2014r.
5. W projekcie może wziąć udział grupa maksymalnie 42 uczniów – trzy grupy po 14 osób
z nauczycielem – opiekunem.
§3
Zasady rekrutacji uczestników projektu
1. Rekrutacja prowadzona będzie od 01stycznia 2013r. do 01 stycznia 2014r. przez Zespoły
Rekrutacyjny na terenie obydwu szkół odpowiedzialnych za prowadzenie naboru na
organizowane 3 wyjazdy do Sewilli.
2. W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą pracownicy szkół w Tarnowie i Pilźnie:
 dyrektor RZSZ
 nauczyciel języka angielskiego
 pedagog szkolny.
3. Proces rekrutacji poprzedzony będzie działaniami; kampania informacyjna o programie
LdV, informacje o projekcie w ramach LdV zostaną opublikowane w ogłoszeniach
skierowanych do uczniów ostatnich klas, spotkania informacyjne w szkołach;
informacje na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej Izby / szkół.
4. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć
uczestnictwa w projekcie, jest uczniem RZSZ wyżej wymienionych specjalności, nigdy
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dotychczas nie brała udziału w projekcie Mobilność IVT w ramach Programu Leonardo
da Vinci oraz spełnia warunki uczestnictwa wymienione w § 3 pkt 8.
5. Proces rekrutacji obejmuje:
 złożenie formularza aplikacyjnego o zakwalifikowanie do udziału w projekcie
wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie szkoły,
 rozmowa kwalifikacyjną (dodatkowo w języku angielskim),
 akceptację wniosku przez Zespół Rekrutacyjny,
 utworzenie listy rezerwowej.
6. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy
osób zakwalifikowanych, opublikowaniem na tablicy informacyjnej w RZSZ w Tarnowie
i Pilznie oraz na stronie internetowej Izby / szkół.
7. Wolne miejsca, po rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika zajmuje pierwsza w
kolejności osoba z listy rezerwowej (tej samej płci).
8. Kandydat na uczestnika projektu powinien spełniać następujące kryteria:
A/ formalne:
 ukończony przedostatni rok nauki w danym profilu,
 znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 odbyte praktyki zawodowe z co najmniej dobrą oceną,
 pozytywna opinia wychowawcy i pedagoga szkolnego
B/ merytoryczne/ jakościowe:
 sprecyzowana wysoka motywacja do wyjazdu,
 opinia pracodawcy z praktyk krajowych,
 umiejętności samoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, współpracy w grupie,
 odporność na stres związany z rozłąką z rodziną
9. Po pozytywnym zakończeniu rekrutacji, uczeń wypełnia oświadczenie o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych i konsekwencjach rezygnacji z udziału w
Projekcie, związanych ze zmianą rezerwacji biletów lotniczych.
10. Każdy uczeń musi wziąć udział we wszystkich rodzajach zajęć przygotowujących,
objętych Projektem.
11. W przypadku zbyt małej liczby Uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w
dowolnym momencie trwania projektu.
12. Wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny przedstawione są do
ostatecznej akceptację przez Lidera projektu - dyrektora Izby Rzemieślniczej w
Tarnowie.
§4
Prawa i obowiązki uczestnika Projektu
1. Każdy Uczestnik ma prawo do:
 nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował - przygotowania
językowo – kulturowego, w tym: 25 godz. kursu angielskiego branżowego, 20 godz.
podstaw j. hiszpańskiego, 13 godz. treningu interpersonalnego.
 kursu 10 godz. języka hiszpańskiego kontynuowanego w Hiszpanii,
uwzględniającego słownictwo powiązane bezpośrednio ze środowiskiem i
stanowiskiem pracy,
 bezpłatnego przelotu do Sevilli – miejsca czterotygodniowego stażu zawodowego,
bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia w miejscu stażu,
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 otrzymania kieszonkowego w euro, przeznaczonego na wyżywienie i przejazdy
lokalne, wypłaconego uczestnikowi na miejscu, za pisemnym pokwitowaniem,
 zajęć adaptacyjnych, kulturoznawczych i rekreacyjnych organizowanych przez
Partnera w Sevilli,
 ubezpieczenia zdrowotnego oraz od nieszczęśliwych wypadków,
 wsparcia pedagogicznego polskiego opiekuna grupy,
 otrzymania certyfikatu Europass Mobilność potwierdzającego odbyty staż w
Hiszpanii.
2. Uczestnik zobowiązuje się do:
 uczestnictwa w zajęciach, na które się zakwalifikował (podpis na liście obecności),
 przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie podróży i regulaminu bhp
obowiązującego w miejscu odbywania stażu,
 przestrzegania regulaminu hotelu – miejscu zakwaterowania grupy, dostarczonego
przez Partnera z Sewilli z określonymi przez niego kaucjami i konsekwencjami
ponoszonymi w przypadku łamania przepisów,
 wypełniania w trakcie zajęć i po zakończeniu stażu, testów sprawdzających i ankiet
ewaluacyjnych,
 zakwalifikowani beneficjenci podpisują indywidualne umowy o staż wymagane
przez Agencję Narodową Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w
Warszawie oraz sporządzają indywidualne raporty końcowe (z wykorzystaniem
oficjalnych formularzy) najpóźniej do 30 dni po zakończeniu stażu.
§5
Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności
finansowej w przypadku gdy rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora RZSZ
w terminie do 3 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego (w przypadku osób
niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego).
2. W każdym innym przypadku, Uczestnik zobowiązany jest do pokrywania kosztów
związanych ze zmianą rezerwacji biletów lotniczych. Wysokość kwoty przy zmianie
nazwiska na wystawionym bilecie, według obowiązującego regulaminu linii lotniczych.
§6
Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Franciszek Uszko
Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Tarnowie
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