REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UDZIAŁU W PROJEKCIE
p.t.: „AKTYWNY ABSOLWENT NOWOCZESNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ“
w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska
dla uczniów
Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie, pl. Londzina 3

I. Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie p.t.: „Aktywny absolwent
nowoczesnej szkoły zawodowej“ realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów
Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko Programu INTERREG V-A Republika
Czeska – Polska.
2. Beneficjentem projektu jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy
Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie.
3. Projekt jest realizowany w terminie 01.01.2017r. - 20.11.2017r.
4. Celami projektu są:
- poszerzenie kompetencji językowych poprzez naukę języka czeskiego (w trakcie kursu
językowego oraz realizacji polsko-czeskich działań projektowych),
- doskonalenie kompetencji zawodowych, międzykulturowych, osobistych i społecznych poprzez
działania projektowe (spotkania robocze, warsztaty zawodowe, targi firm symulacyjnych i wycieczki
naukowe do wybranych przedsiębiorstw),
- zacieśnienie współpracy i wymiana doświadczeń z czeskim partnerem w celu dostosowania
programów nauczania do potrzeb transgranicznego rynku pracy,
- poprawa mobilności przyszłych absolwentów na rynku pracy,
- umiejętność współpracy w zespole,
- kształtowanie postaw takich jak: rzetelność, sumienność i odpowiedzialność za powierzone
zadania,
- poznanie kultury i zwyczajów regionu Těšínské Slezsko i Republiki Czeskiej.
5. Projekt skierowany jest do uczniów klas drugich Technikum nr 2 w Cieszynie kształcących się
w zawodach: technik ekonomista i technik obsługi turystycznej. O udział w projekcie mogą ubiegać
się także uczniowie klas drugich i trzecich Technikum nr 2 naszego Zespołu Szkół kształcący się
w dowolnym zawodzie, jednak - ze względu na tematykę i termin realizacji w/w projektu ich aplikacje będą rozpatrywane w drugiej kolejności i w miarę wolnych miejsc.
6. Działania projektowe obejmują:
- kurs języka czeskiego dla łącznie 21 uczniów (60 godz. lekcyjnych dla każdej z 3 grup po
7 osób) połączony z ewaluacją przyrostu wiedzy poprzez egzamin końcowy,
- opracowanie i przedstawienie prezentacji szkoły i regionu Śląska Cieszyńskiego,
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- spotkania robocze w ZSEG w Cieszynie i Obchodní akademie w Czeskim Cieszynie,
- udział w targach firm symulacyjnych w Czeskim Cieszynie,
- wycieczki naukowe do zakładów pracy: Hyundai Motor Manufacturing Czech w Noszowicach,
Marlenka International we Frydku-Mistku i Browaru w Żywcu,
- wyjazdowe dwudniowe warsztaty w Beskidach (w Polsce i Czechach) z zakresu korespondencji
handlowej, aplikacji zawodowej oraz dokumentacji związanej z zakładaniem i prowadzeniem
działalności gospodarczej w Polsce i Czechach,
- opracowanie wzorów dokumentacji handlowej oraz związanej z zakładaniem i prowadzeniem
działalności gospodarczej,
- opracowanie minisłowniczka z najbardziej przydatnymi słówkami i zwrotami dotyczącymi aplikacji
zawodowej i prowadzenia działalności gospodarczej (w językach polskim i czeskim),
- konferencję podsumowującą i popularyzującą rezultaty projektu w środowisku szkolnym
i lokalnym.
7. Udział w projekcie jest bezpłatny, jego koszt jest współfinansowany z funduszy Unii
Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A
Republika Czeska - Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński –
Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

II. Obowiązki uczestników
1. Każdy uczestnik projektu zobowiązuje się do:
 systematycznego i aktywnego uczestnictwa w kursie języka czeskiego, podpisywania list
obecności podczas zajęć, przystępowania do sprawdzenia umiejętności językowych,


pełnego i aktywnego udziału w w/w działaniach projektowych,



przestrzegania regulaminów miejsc realizacji działań projektowych,



udziału w ewaluacji i upowszechnianiu wyników projektu,



bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach, mogących zakłócić udział w projekcie
oraz usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności na zajęciach,



zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jego przestrzegania,



wyraża zgodę na przetwarzanie danych uczestnika projektu - dane osobowe będą
przetwarzane przez realizatora projektu wyłącznie w celu udzielenia wsparcia w realizacji
projektu, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach projektu.

2. W przypadku:
 zmiany miejsca nauki przez uczestnika projektu,
 niewypełniania przez uczestnika obowiązków określonych w niniejszym regulaminie,
 lub rezygnacji z uczestnictwa w projekcie z przyczyn losowych,
uczeń zostaje skreślony z listy uczestników projektu.
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III. Rekrutacja
1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w miesiącu lutym 2017 roku. W wyniku rekrutacji zostanie
wyłonionych 21 uczestników projektu (do 3 grup szkolenia językowego po 7 osób) + 3 osoby
rezerwowe.
(W przypadku niewyłonienia odpowiedniej ilości uczestników projektu zostanie ogłoszony nabór
uzupełniający.)
2. Zainteresowane osoby powinny złożyć wypełniony formularz aplikacyjny wg załączonego wzoru
w terminie do dnia 28.02.2017r. (wtorek), do godz. 14:00 w sekretariacie ZSEG w Cieszynie.
3. Formularze będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej.
4. Ocena formalna wniosków o udział w projekcie zostanie dokonana przez koordynatorów
projektu do dnia 01.03.2017r. i obejmować będzie:
 sprawdzenie
kompletności
dokumentacji
(złożenie
odpowiedniego
formularza
aplikacyjnego, udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania w nim zawarte),
 sprawdzenie terminu złożenia aplikacji.
Dokumentacja niekompletna lub złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
5. Do przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosków zostanie powołana komisja rekrutacyjna
w składzie: dyrekcja, administrator i koordynator projektu, wychowawcy klas, nauczyciel
przedmiotów zawodowych oraz pedagog szkolny.
6. Ocena merytoryczna wniosków o udział w projekcie zostanie dokonana do dnia 02.03.2017r.,
na podstawie analizy formularzy oraz załączników zgodnie z następującymi kryteriami:
1) wyniki w nauce za I semestr roku szkolnego 2016/2017:
- średnia ocen ogólna:
3-3,9
5 pkt.
4 i więcej
8 pkt.
- średnia ocen z przedmiotów zawodowych:
3-3,9
5 pkt.
4 i więcej
8 pkt.
- średnia ocen z języków obcych: 3-3,9
5 pkt.
4 i więcej
8 pkt.
2) ocena z zachowania:
dobra
3 pkt.
bardzo dobra
5 pkt.
wzorowa
7 pkt.
3) udział w konkursach, projektach zawodowych i innych działaniach szkolnych: 1-8 pkt.
4) czynniki pozaszkolne (w tym: wspieranie uczniów z rodzin niepełnych, wielodzietnych,
zagrożonych wykluczeniem społecznym, dysfunkcyjnych):
1-8 pkt.
(w dyspozycji komisji rekrutacyjnej na podstawie opinii wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego),

5) inne osiągnięcia uczniów – w tym: aktywność pozaszkolna i rozwijanie zainteresowań
(wymagane jest potwierdzenie uczestnictwa lub zaświadczenie instytucji / opiekuna / organizatora danej
aktywności):
1-8 pkt.

Komisja rekrutacyjna na podstawie powyższych kryteriów dokona kwalifikacji uczestników
(przyznając odpowiednią ilość punktów – max. 55 pkt.), następnie sporządzi listę 21 osób
z największą ilością punktów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie oraz listę rezerwową
3 uczniów z kolejną, mniejszą ilością punktów. Ze względu na tematykę i termin realizacji
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w/w projektu w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski uczniów klas drugich technikum
kształcących się w zawodach: technik ekonomista i technik obsługi turystycznej, a w drugiej
kolejności i w miarę wolnych miejsc - aplikacje uczniów z pozostałych klas drugich oraz z klas
trzecich technikum.
W przypadku:
- uzyskania przez uczniów takiej samej ilości punktów o miejscu na liście zdecyduje wyższa
średnia ocen (jeżeli kwestia pozostanie nadal nierozstrzygnięta – decydować będą w następującej
kolejności: wyższa średnia ocen z języków obcych i ocena z zachowania);
- zdarzeń losowych miejsce ucznia zakwalifikowanego z listy podstawowej zajmuje kolejny z listy
rezerwowej.
Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem protokołu z rekrutacji.
7. Ogłoszenie wyników naboru (listy osób zakwalifikowanych i listy rezerwowej) nastąpi do dnia
03.03.2017r. na tablicy ogłoszeń na 1. piętrze przed sekretariatem oraz na stronie internetowej
szkoły.
Pierwsze spotkanie organizacyjne z uczestnikami projektu odbędzie się dnia 03.03.2017r.
o godz. 14:05 w sali nr 321 (na 3. piętrze).
Od ogłoszonych wyników rekrutacji istnieje procedura odwoławcza. Można odwołać się w ciągu
3 dni od daty ogłoszenia listy osób przyjętych do projektu. Pisemne odwołanie należy złożyć
u Pani Lilianny Zemły - dyrektor ZSEG w Cieszynie.
Pełna dokumentacja projektu będzie znajdować się w dokumentacji szkolnej.
IV. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2017r. i obowiązuje do czasu
zakończenia realizacji projektu.
2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu rekrutacji.
3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu rekrutacji należy do koordynatorów projektu.
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FORMULARZ APLIKACYJNY DO PROJEKTU p.t.: „AKTYWNY ABSOLWENT
NOWOCZESNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ“ w ramach PROGRAMU INTERREG
V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA
Część 1. (wypełnia uczeń)

Imię i nazwisko:
Klasa:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Nr PESEL:
Nr i seria dowodu
osobistego / paszportu:
Data ważności dowodu
osobistego / paszportu:
Nr tel. kontaktowego:
Adres e-mail:
Imiona i nazwisko rodziców
/ prawnych opiekunów:
Adres zamieszkania
rodziców / prawnych
opiekunów:
Tel. kontaktowy do
rodziców / prawnych
opiekunów:
Uzasadnienie wniosku : (Proszę opisać, dlaczego ubiegasz się o udział
w projekcie. Wyjaśnij, jakie korzyści przyniesie Ci udział w kursie j. czeskiego.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Technikum Nr 2
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej
w Cieszynie w celu realizacji projektu p.t.: „Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły
zawodowej“, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach
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Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko
oraz na rozpowszechnianie i publikowanie mojego wizerunku na fotografiach
i w innych materiałach dokumentujących przebieg oraz rezultaty w/w projektu
realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie danych osobowych; tekst
jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

....................................................
miejscowość, data

...........................................................
czytelny podpis ucznia

(*) w przypadku uczniów niepełnoletnich wymagana jest także zgoda rodzica lub
opiekuna prawnego ucznia na przetwarzanie jego danych osobowych oraz na
rozpowszechnianie i publikowanie jego wizerunku na fotografiach i w innych materiałach
dokumentujących przebieg oraz rezultaty w/w projektu realizowanego w ramach Programu
INTERREG V-A Republika Czeska – Polska (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.
o Ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.):

(*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej córki / mojego syna
__________________________________________ - uczennicy / ucznia klasy
________ przez Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie w celu realizacji projektu
p.t.: „Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej“, ewaluacji, monitoringu,
kontroli i sprawozdawczości w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu
Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko oraz na rozpowszechnianie i publikowanie jej
/ jego wizerunku na fotografiach i w innych materiałach dokumentujących przebieg
oraz rezultaty w/w projektu realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A
Republika Czeska – Polska (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie
danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

....................................................
miejscowość, data

...........................................................
czytelny podpis rodzica /
opiekuna prawnego

Część 2. (wypełnia rodzic / opiekun prawny)
Wyrażam
zgodę
na
uczestnictwo
mojej
córki
/
mojego
syna
__________________________________________ - uczennicy / ucznia klasy
________ w projekcie p.t.: „Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej“
realizowanym przez Technikum Nr 2 w Zespole Szkół EkonomicznoGastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie, który obejmuje:
zajęcia pozalekcyjne w ramach kursu języka czeskiego, wycieczki naukowe do
wybranych polskich i czeskich przedsiębiorstw: Hyundai Motor Manufacturing
Czech w Noszowicach, Marlenka International we Frydku-Mistku i Browaru
w Żywcu, udział w targach firm symulacyjnych w Czeskim Cieszynie, spotkania
robocze, działania projektowe i wyjazdy na 2-dniowe warsztaty zawodowe w Polsce
i Czechach oraz działania upowszechniające rezultaty projektu.
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Dodatkowe informacje o uczniu i sytuacji rodzinnej:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

....................................................
miejscowość, data

...........................................................
czytelny podpis rodzica /
opiekuna prawnego

Część 3. (wypełnia uczeń – weryfikuje wychowawca klasy)
Proszę podać następujące dane za I semestr r. szk. 2016/2017:
Ocena z zachowania:
Średnia ocen ogólna:
Średnia ocen z przedmiotów
zawodowych:
Średnia ocen z języków obcych:
Udział w konkursach, projektach
zawodowych i innych działaniach
szkolnych:
Inne
szczególne
osiągnięcia
ucznia - w tym: aktywność
pozaszkolna
i
rozwijanie
zainteresowań (wymagane jest
potwierdzenie uczestnictwa lub
zaświadczenie
instytucji
/
opiekuna / organizatora danej
aktywności!):

Kryteria dodatkowe (zaznacz
zdania, które Ciebie dotyczą):

 pochodzę z rodziny niepełnej
 pochodzę z rodziny wielodzietnej

....................................................
miejscowość, data

...........................................................
czytelny podpis ucznia
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Dodatkowe uwagi wychowawcy
o uczniu:

....................................................
miejscowość, data

...............................................................
czytelny podpis wychowawcy klasy
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