
     

 

„Technologie innowacyjne przyszłością ZST w Czartajewie” 
UDA - RPPD.03.03.01-20-0261/19 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-
2020 

 

Realizator projektu: Zespół Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie 

Tytuł projektu: Technologie innowacyjne przyszłością ZST w Czartajewie 

Numer projektu: UDA-RPPD.03.03.01-20-0261/19 

 

 REGULAMIN REKRUTACJI W STAŻU  

§ 1 

Postanowienia ogólne 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Technologie innowacyjne 

przyszłością ZST w Czartajewie UDA-RPPD.03.03.01-20-0261/19, zwany dalej „Projektem”. 

 

1. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. 

Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz 

konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe 

młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. 

2. Organizacją wysyłającą uczniów/uczennice na ponadnarodową mobilność, czyli 

beneficjentem Projektu, jest Zespół Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie 

zwany dalej „Organizatorem”, o danych kontaktowych: Ul. Długa 130, 17-300 Czartajew, 

tel. 8565528, sekretariat@zst.czartajew.pl.  

 

§ 2 

Zasady rekrutacji uczestników do Projektu 

 

1. Rekrutację do Projektu przeprowadzi Organizator stażu.  

 

2. Rekrutacja będzie przebiegała w oparciu o przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn 

oraz niedyskryminacji ze  względu na płeć, niepełnosprawność czy wyznanie.  Rekrutacja będzie 

przeprowadzona w oparciu o zasady równego dostępu do informacji o realizowanym projekcie 

 

3. Utworzona zostanie Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Szkoły. Składać się ona 

będzie z trzech członków.  

 

4. Uczestnicy Stażu zostaną wybrani na podstawie przeprowadzonej w Szkole rekrutacji. Rekrutacja 

będzie poprzedzona akcją informacyjną na temat Stażu i będzie skierowana do uczniów i ich 

rodziców/opiekunów. 

 

5. Zasady rekrutacji zostaną podane do wiadomości rodziców/opiekunów i uczniów podczas spotkań 

informacyjnych, na szkolnej tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Szkoły oraz w sekretariacie 

Szkoły. 
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6. Zgłoszenie chęci do udziału w Stażu nastąpi poprzez złożenie przez ucznia/uczennicę w 

sekretariacie szkoły poprawnie wypełnionego Formularza rekrutacyjnego. Formularze rekrutacyjne 

będą dostępne do pobrania i wypełnienia w sekretariacie Szkoły. Uczniowie/uczennice 

zobowiązują się do podania prawdziwych informacji w Formularzach rekrutacyjnych. 

 

7. O zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy do udziału w projekcie decyduje spełnienie kryteriów 

formalnych i merytorycznych. 

 

Podstawą kwalifikacji ucznia jest suma punktów otrzymanych za: 

1) Ocenę z języka angielskiego za I semestr 2021/2022 (3pkt.) 

2) Średnią ocen za I semestr 2021/2022 (4pkt.) 

3) Średnia ocen z zajęć praktycznych za I semestr 2021/2022 (4pkt.) 

4) Rozmowę kwalifikacyjną (5pkt.) 

 

Zasady przydzielania punktów przy rekrutacji: 

1) Ocena z języka angielskiego za I semestr 2021/2022 

1-2 - (0 pkt.) 

3- (1 pkt) 

4- (2 pkt.) 

5-6 - (3 pkt.) 

 

2) Średnia wszystkich ocen za I semestr 2021/2022 

1.00 - 2.00 - (1pkt.) 

2.01 - 3.00 - (2pkt.) 

3.01 - 4.00 - (3pkt) 

4.01 i więcej - (4pkt.) 

 

3) Średnia ocen z zajęć praktycznych za I semestr 2021/2022  

1.00 - 2.00 - (1pkt.) 
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2.01 - 3.00 - (2pkt.) 

3.01 - 4.00 - (3pkt) 

4.01 i więcej - (4pkt.) 

4) Rozmowa kwalifikacyjna  

Komisja przydziela od 0 - 5 punktów. Oceniają motywację do odbycia stażu i zaangażowanie 

uczestnika/uczestniczki w życie szkoły- oceniają przede wszystkim: udział w zajęciach dodatkowych, 

osiągnięcia sportowe i akademickie, udział w konkursach, pozytywne nastawienie itp. 

 

8. O zakwalifikowaniu danego ucznia/uczennicy do Stażu będzie decydować suma uzyskanych 

punktów z kryteriów rekrutacyjnych, o których mowa w ust. 7. pkt 1) - 4). Maksymalna, możliwa 

do zdobycia liczba punktów to 16 pkt. Minimalną liczbą punktów uprawniającą ucznia/uczennicę 

do udziału w Projekcie są 6 pkt. 

 

9. W czasie posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się kwalifikacja uczniów/uczennic do 

udziału w Stażu. Zostanie wyłoniona lista uczniów zakwalifikowanych do Stażu, a także lista 

rezerwowa Uczestników Stażu. 

 

10. Komisja Rekrutacyjna opracuje protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej. 

 

11. Komisja Rekrutacyjna poda do ogólnej wiadomości rekrutacyjną listę przyjętych oraz 

rezerwowych Uczestników Stażu. Wyniki zostaną opublikowane na szkolnej tablicy ogłoszeń 

oraz w sekretariacie Szkoły. 

 

12. Procedura odwoławcza od decyzji Komisji Rekrutacyjnej będzie wynosić 7 dni. Uczeń/uczennica 

lub jego opiekun prawny ma prawo odwołać się pisemnie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej, 

która będzie miała 3 dni na rozpatrzenie odwołania i udzielenie pisemnej odpowiedzi. Z 

posiedzenia zostanie sporządzony protokół.  

 

13. W przypadku gdy rodzice/opiekunowie nie wyrażą zgody na wzięcie udziału  ucznia/uczennicy w 

Stażu, do Stażu kwalifikuje się pierwszy uczeń/uczennica z listy rezerwowej, pod warunkiem że 

jego/jej rodzice/opiekunowie wyrażą zgodę na udział w Projekcie. 

14. Dokumenty złożone po upływie wyznaczonych terminów lub niekompletne nie podlegają 

rozpatrzeniu przez Komisję Rekrutacyjną. 

 

15. Przyjęcie nowych uczestników do Stażu po upłynięciu terminu zgłoszeń będzie możliwe, jeśli z 

usprawiedliwionych przyczyn uczestnik/uczestniczka zakwalifikowany/a do Stażu zrezygnuje z 

udziału ze Stażu lub z innej przyczyny zostanie skreślony/a z listy uczestników 

zakwalifikowanych do Stażu lub gdy liczba Uczestników Stażu będzie niższa, niż zakładana. 
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§ 3 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2021 r. i obowiązuje do końca realizacji Stażu. 

2. Organizator Stażu oraz Uczestnicy Stażu są zobowiązani do przestrzegania i stosowania 

postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu stażu, z którym muszą się zapoznać. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz regulaminem stazu mają 

zastosowanie odpowiednie przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i 

polskiego. 

4. Organizator Stażu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia 

dodatkowych postanowień w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji Stażu lub 

dokumentów programowych. 

5. W kwestiach budzących wątpliwości interpretacyjne podczas procesu rekrutacji Uczestników 

Stażu, Organizator Stażu ma prawo do ostatecznej interpretacji i decyzji. 

 

 

 


