Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Zawodowa karuzela
marzeń" nr 2015-1-PL01-KA 102- 015156 w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
§1
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie " Zawodowa karuzela
marzeń" staży zawodowych w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu.
§2
INFOMACJE O PROJEKCIE
1. Staże zawodowe w ramach projektu "Zawodowa karuzela marzeń" są realizowane na poziomie
technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa dla
32 uczestników (20 osób w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 12 osób
w zawodzie technik hotelarstwa) w dwóch turach.
2. Celem projektu jest umożliwienie uczestnikom zdobycia umiejętności i kompetencji zawodowych,
a także rozwijanie umiejętności interpersonalnych, głównie w obszarze nawiązywania kontaktów w
sferze osobistej i zawodowej, adaptacji społecznej i pracy zespołowej oraz doskonalenia
umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w zakresie zawodowym i życiu osobistym.
3. Przed wyjazdem na staż zawodowy każdy uczestnik projektu odbędzie zajęcia przygotowujące go
do odbycia stażu zawodowego.:
a) przygotowanie językowe (20h/ grupę/ konkretny zawód) będzie dotyczyło: poznania
słownictwa zawodowego i zwrotów niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań
projektowych w miejscach odbywania praktyk, w zajęciach będą wykorzystane pomoce
audio-wizualne oraz aktywne metody nauczania.
b) przygotowanie kulturowe (6h/grupę) dotyczyć będzie w szczególności następujących
zagadnień: Niemcy i Brandenburgia - położenie geograficzne regionu odbywania praktyk,
życie i praca w Niemczech, tradycje i zwyczaje, postępowanie w nagłych przypadkach,
zagubienie dokumentów; prośba o pomoc, spędzanie czasu wolnego.
c) trening personalny (6h/ grupę) będzie obejmował szkolenie z zakresu asertywności,
umiejętności interpersonalnych, radzenie sobie w sytuacjach stresowych i kryzysowych,
radzenie sobie z rozłąką z domem, aklimatyzacja w nowej kulturze
d) warsztaty z doradztwa zawodowego (6h/ grupę) mają na celu zdobycie wiedzy i
umiejętności praktycznych związanych z aktywnym poruszaniem się po europejskim rynku
pracy oraz godzinne indywidualne spotkania z doradą zawodowym w celu przygotowania CV
4. Staż zawodowy w obszarze zawodowym technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik
hotelarstwa odbywać się będzie w Niemczech (Wriezen, Bad Freienwalde, Oderberg) wg
harmonogramu:
a) I tura: 05.06 – 02.07.2016 r. (łącznie z podróżą)
b) II tura: 04.09 – 01.10.2016 r. (łącznie z podróżą)
5. Miejsce odbywania praktyk może ulec zmianie.
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6. Uczestnik kończący staż zawodowy otrzyma następujące certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające
nabyte kompetencje zawodowe:
 Certyfikat o ukończeniu stażu zawodowego wystawione przez organizacje partnerską.
 Europass-Mobilność wystawiony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jest
dokumentem opisującym kwalifikacje i umiejętności nabyte podczas zorganizowanego pobytu
(zwanego europejską ścieżką kształcenia) w innym kraju europejskim w celach edukacyjnych
lub szkoleniowych;
 Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym
(ECVET) wystawiony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ma ułatwić gromadzenie
i uznawanie kwalifikacji zdobytych w innej instytucji za granicą lub w innych sytuacjach
życiowych;
 Europass - CV
§3
ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Rekrutacja prowadzona będzie od 08 lutego do 26 lutego 2016 r. przez Komisję Rekrutacyjną
powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu.
Uczniowie Zespołu Szkół Gospodarczych zostaną poinformowani o możliwości wzięcia udziału
w projekcie przez wychowawców, nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz z informacji
umieszczonych w gablocie szkoły.
Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć wzięcia udziału
w projekcie i jest uczniem Zespołu Szkół Gospodarczych kształcącym się na poziomie technikum
w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa .
Kandydat na uczestnika projektu powinien spełniać następujące wymagania:
 wymagany wiek 16-19 lat
 kształcenie się w obszarze zawodowym technik żywienia i usług gastronomicznych oraz
technik hotelarstwa
 stan zdrowia umożliwiający odbycie stażu
 pozytywna ocena z zachowania
 posiadanie odpowiedniej średniej ocen z ogółu przedmiotów zawodowych (przynajmniej
3,2)
Wybór kandydatów przeprowadzony zostanie w oparciu o liczbę uzyskanych punktów, które
przyznane zostaną za:
 dotychczasowe osiągnięcia zawodowe ucznia w zakresie przedmiotów zawodowych (np.
uczestnicy konkursów, osoby czynnie angażujące się w życie szkoły związane z tematyką
zawodową) - punktacja: od 1 pkt do 5 pkt
 wartość średniej ocen z z I półrocze roku szkolnego 2015/2016 lub końca roku
szkolnego 2014/ 2015 - punktacja: wartość liczbowa średniej będzie stanowiła liczbę
przyznanych kandydatowi punktów
 zachowanie z I półrocze roku szkolnego 2015/2016 lub z końca roku szkolnego 2014/
2015 - punktacja: ocena wzorowa - 5 pkt; bardzo dobra 3- pkt; dobra - 1 pkt.
Kandydat może zdobyć maksymalnie 16 punktów.
Ustalenie ilości punktów następuje poprzez sumowanie punktów za osiągnięcia zawodowe,
zachowanie i średnią ocen z półrocza. Przy równej ilości punktów uzyskanych na półrocze
decyduje łączna ilość punktów uzyskanych na koniec roku 2014/2015. Przy tworzeniu listy
rezerwowej uczestników I tury pierwszeństwo na liście będą mieli uczniowie klas kończących
szkołę, pod warunkiem, że otrzymają maksymalną ilość punktów za osiągnięcia zawodowe.
W przypadkach losowych uczniowie rezygnujący z listy głównej lub listy rezerwowej I tury (
poza uczniami klas kończących szkołę) zostaną zakwalifikowani do udziału w II turze stażu
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9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

zgodnie
z posiadaną ilością punktów.
W przypadku, gdy z listy głównej I tury wszyscy uczestnicy odbędą zajęcia przygotowawcze
i wyjadą na staż, wówczas uczniowie z listy rezerwowej I tury ( poza uczniami klas kończących
szkołę), którzy również przejdą wszystkie zajęcia przygotowujące do stażu, będą
zakwalifikowani na listę główną II tury.
Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w stażu zostanie upubliczniona do
25.02.2016 r. w głównej gablocie szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
Listy główne i rezerwowe uczestników I tury stażu zostaną ogłoszone najpóźniej 03.03.2016 r.
w miejscu dostępnym wszystkim zainteresowanym w głównej gablocie szkolnej.
Ostateczna lista uczestników I tury stażu zostanie ogłoszona po zakończeniu wszystkich zajęć
przygotowujących uczestników do udziału w stażu.
Listy główne i rezerwowe uczestników II tury stażu w oparciu o listę rankingową zostaną podane
do wiadomości po zakończeniu zajęć przygotowujących do stażu przez uczestników I tury.
Każdy kandydat ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie dwóch dni
od ogłoszenia listy rankingowej. Komisja ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania w
ciągu dwóch dni i w przypadku decyzji pozytywnej - zmiany wyników rekrutacji.
W przypadku gdy uczestnik zrezygnuje z udziału w projekcie lub nie uczestniczy w zajęciach
przygotowujących do stażu zostanie skreślony, wolne miejsce zajmie pierwsza w kolejności
osoba z listy rezerwowej.
Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości
płci. Zakłada się równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się
w grupie potencjalnych uczestników projektu.
§4
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

1. Każdy uczestnik ma prawo do:
 nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował
 zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy
 otrzymania pomocy dydaktycznych do zajęć
2. Uczestnik zobowiązuje się do:
 aktywnego uczestnictwa w zajęciach przygotowujących oraz stażu zawodowym ( podpis na
liście obecności),
 wypełniania w trakcie zajęć ankiet ewaluacyjnych i pozostałej dokumentacji projektu,
 wypełniania dokumentacji podczas stażu zawodowego, w tym dzienniczków stażu
 wypełnienia raportu uczestnika w terminie 30 dni od zakończenia stażu zawodowego,
 do wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na
potrzeby realizacji projektu ( w przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawiciele
ustawowi).
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia

asystenci koordynatora projektu:
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