
                                                                          

1 z 7 
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU  
PO WER – PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ MŁODZIEŻY 

W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W RADOMIU 
 ROK SZKOLNY 2019 /2020  

 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
Regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników oraz uczestnictwa w projekcie:  

PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ MŁODZIEŻY 
Tytuł projektu: „Firma symulacyjna – sposób na kształtowanie umiejętności prowadzenia 
firmy i odnalezienia się na rynku pracy młodych ludzi”  
 
Nr projektu: 2019-1-PMU-1351 
 
Głównym celem projektu jest rozwój kluczowych kompetencji młodych ludzi poprzez 
umożliwienie piętnastoosobowej grupie uczniów i uczennic ZSE w Radomiu wyjazdu do 
szkoły w Ceuta w Hiszpanii celem przeprowadzenia wirtualnej symulacji stworzenia własnej 
firmy przy wykorzystaniu nowoczesnych trechnologii ICT i narzędzi TIK. Działania te będą 
realizowane we współpracy z młodzieżą ze szkoły goszczącej i są zgodne z kierunkiem 
nauczania i podstawą programową obu placówek edukacyjnych. Ich nadrzędny cel to  
poprawa efektywności kształcenia w ZSE i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego, a także 
czynne kształtowanie postaw młodego aktywnego Europejczyka wśród naszych 
wychowanków. 
 
Cele szczegółowe dla uczestników:  

 poprawa kompetencji zawodowych; 

 zdobycie doświadczenia praktycznego i nowych umiejętności (certyfikaty i 
zaświadczenia); 

 nauka języków obcych, w szczególności w zakresie słownictwa specjalistycznego; 

 zwiększenie szans na rynku pracy; 

 stymulowanie przedsiębiorczości młodych ludzi, poczucie inicjatywy; 

 rozwijanie świadomości konieczności dalszego kształcenia się, eliminowanie zjawiska 
przedwczesnej rezygnacji z kształcenia; 

 doskonalenie kompetencji międzykulturowych, społecznych, cyfrowych, 
matematycznych, przedsiębiorczych; 

 rozwijanie umiejętności pracy w grupie,  rozwiązywania problemów, kreatywności, 
podejmowania ryzyka i odpowiedzialności; 

 kształtowanie postawy aktywnego Europejczyka, lojalnego, tolerancyjnego  
i świadomego wartości europejskich; 

 zwiększenie otwartości i mobilności zawodowej w przyszłości; 

 zwiększanie kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej; 
 

Cele szczegółowe dla kadry: 

 poprawa kompetencji, jakości pracy i metod pracy z uczniem, 

 zrozumienie różnych systemów i praktyk, strategii edukacyjnych w innych krajach, 
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 zwiększenie zdolności do inicjowania zmian w kontekście modernizacji i otwarcia 
organizacji na współpracę, 

 doskonalenie znajomości języków obcych, 

 zwiększona świadomość międzykulturowa, 

 większe zrozumienie synergii między edukacją formalną, międzynarodowymi 
wyjazdami edukacyjnymi i szansami czekającymi na młodych ludzi na rynku pracy, 

 zdolność do reagowania na potrzeby osób w niekorzystnej sytuacji, aktywizowanie 
uczniów z problemami wychowawczymi, 

 zwiększenie motywacji i satysfakcji, 

 kształtowanie postawy wsparcia dla działań mobilnościowych z udziałem uczniów, 
promowanie działań mobilnościowych wśród uczniów. 

 
§ 2. 

INFORMACJE O PROJEKCIE 
 

1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomiu w okresie  
02.09.2019r. do 01.03.2020r. 

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach 
Programu PO WER. 

3. Projekt skierowany jest do uczniów wybranych klas drugich i trzecich w zawodach: 
technik logistyk, ekonomista i technik spedytor.  Wybór klas uzasadniony jest od 
poniższych kryteriów: 

 Treści programowe zrealizowane dotychczas w tych klasach ściśle korelują z 
tematem działań projektowych 

 Realizacja projektu nie koliduje z innymi obowiązkami uczniów z danej klasy (np. 
egzaminami zewnętrznymi, praktykami zawodowymi, udziałem w innych 
projektach itp.) 

 Uczniowie tych klas nie mieli dotychczas szansy udziału w mobilnościach 
transgranicznych 

 W klasach tych są uczniowie ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi (np. 
niska motywacja, opinie z PPP, niepełnosprawności, niski status materialny, 
pochodzenie ze środowisk wiejskich) 

 Klasy biorą aktywny udział w  życiu szkoły, jako kolektyw klasowy cieszą się 
sympatią pracowników i pozostałej społeczności szkolnej,  

4. W projekcie może wziąć udział grupa maksymalnie 15 uczniów. 
5. Działania realizowane przez beneficjentów projektu w ramach Programu FRSE PO WER 

traktowane są jako zajęcia objęte ramowym programem nauczania Szkoły i w związku z 
tym uczniowie zobowiązani są do przestrzegania postanowień zawartych w Statucie 
Szkoły i Regulaminie Praktycznej Nauki Zawodu oraz ogólnie przyjętych zasad 
bezpieczeństwa w czasie całego pobytu na praktykach. Naruszenie tych postanowień i 
zasad spowoduje wyciągnięcie surowych konsekwencji wynikających z postanowień  
Statutu Szkoły.  

6. Bezpośredni beneficjenci oraz osoby rezerwowe wybierani są na podstawie jasno 
określonych kryteriów podawanych do wiadomości wszystkich uczniów Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Radomiu.  
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7. Uczestnictwo w projekcie zagranicznym należy traktować jako wyróżnienie i formę 
nagrody dla uczniów najzdolniejszych oraz jako mobilizację do wytężonej pracy 
zapewniającej lepszy start w dorosłość dla uczniów z problemami wychowawczymi.  

 
§ 3 

PRZEDMIOT PROJEKTU 
 
Przedmiotem projektu jest realizacja 1-tygodniowej zagranicznej mobilności ogółem 15 
uczniów (wraz z 2 opiekunami), kształcących się w zawodach technik spedytor, 
ekonomista i technik logistyk w dniach 17.11.2019 r. - 24.11.2019 r. Koordynator 
projektu zastrzega sobie prawo do przesunięcia w/w terminów o +/- 2 dni ze względu na 
dostępne połączenia lotnicze i inne czynniki dot. organizacji podróży do i z Ceuta.  
Organizacja partnerska -  przyjmująca to IES Puertas del Campo w Ceuta w Hiszpanii. 
Wyjazd poprzedzony będzie działaniami przygotowawczymi: warsztatami językowymi, 
kulturoznawczymi , merytorycznymi oraz wsparciem psychologiczno-pedagogicznym.  

 
 

 
 
 

§ 4 
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  PROJEKTU 

 
1. W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie wybranych klas drugich i trzecich (kryteria 

wyboru klas wymienione powyżej), kształceni w zawodach  technik ekonomista, 
technik spedytor i technik logistyk w Zespole Szkół Ekonomicznych  w Radomiu. 

2. Uczniowie zainteresowani uczestnictwem w projekcie powinni wypełnić dokumenty 
aplikacyjne i złożyć je osobiście do dn. 19.09.2019 do godz.15.00, u koordynatorów 
projektu – p. Ewy Nowak, p. Maliny Ślarzyńskiej lub w sekretariacie szkoły. 

3. Dokumenty aplikacyjne to: 

 Karta zgłoszenia do udziału w projekcie -  tzw. Załącznik V zawierający zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych i dane rodziców. 
 

§ 5 
KRYTERIA I ZASADY NABORU  UCZESTNIKÓW WYJAZDU  

NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE 
 
Nabór uczestników przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie punktacji 
zapisanej w kryteriach kwalifikacji. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą: 

1. Dyrektor ZSE w Radomiu – R.Walczak 
2. Vice dyrektor ZSE w Radomiu – M. Burzyńska 
3. Koordynator projektu/nauczyciel jęz.ang. i ang. zawodowego – E.Nowak 
4. Członek Zespołu Projektowego/nauczyciel języka niemieckiego – M. Ślarzyńska 
5. Kierownik Kształcenia Praktycznego i nauczyciel przedmiotów zawodowych - 

M. Mortka 
6. Psycholog szkolny – M.Rejmer 
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Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w klasach, na stronie szkoły i  na tablicy informacyjnej. 
Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy 
głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w ZSE oraz na stronie 
internetowej szkoły.  

 
Przed zaplanowanym wyjazdem Komisja Rekrutacyjna wybierze odpowiednio osoby na 
podstawie podanych niżej kryteriów.  
 

1. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć 
uczestnictwa w projekcie,  w stopniu komunikatywnym posługuje się językiem 
angielskim, jest uczniem ZSE w Radomiu kształcącym się w klasie uprawnionej do 
udziału w rekrutacji oraz pozytywnie przeszła proces rekrutacji zgodnie z 
niniejszym Regulaminem i ogólnymi założeniami projektu. 

2. Kandydat/ka na uczestnika projektu powinien/powinna spełniać następujące 
wymagania: 

 jest uczniem/uczennicą klasy wytypowanej do udziału w projekcie o 
specjalności technik logistyk, technik spedytor, technik ekonomista; 

 posiada paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od przewidywanego powrotu z 
mobilności, tj. 24.11.2019  lub ważny dowód osobisty. 

 złożył/złożyła w terminie tzw. Kartę zgłoszenia do udziału w projekcie – 
załącznik V. 

3. Projekt zakłada uczestnictwo uczniów/uczennic zarówno najzdolniejszych, 
osiągających dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, niesprawiających żadnych 
problemów wychowawczych oraz  uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych wynikających z: 

 trudnej sytuacji bytowej rodziny 

 opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

 traumatycznych doświadczeń w przeszłości 

 braku obycia z  jakimikolwiek  działaniami transgranicznymi, niechęci do 
kontaktu z obcokrajowcami, ksenofobii 

 pochodzenia z obszarów wiejskich i/lub z zagranicy 

 izolacji od nowoczesnych pro-europejskich rozwiązań w edukacji i 
zatrudnieniu 

 różnic kulturowych (np. inne wyznanie, inna narodowość, inne 
przekonania/obyczaje) 

 problemów zdrowotnych w tym niepełnosprawności w stopniu 
umiarkowanym (z zastrzeżeniem, że nie będą one stanowiły przeszkody w 
realizacji wszystkich działań projektowych) 

 trudności edukacyjnych, braku motywacji, wysokiej absencji, chęci 
przedwczesnego przerwania edukacji. 

4. Wobec wszystkich beneficjentów stawiany jest wymóg dot. stosownego zachowania 
się tj. bezpiecznego, odpowiedzialnego i kulturalnego oraz posługiwanie się językiem 
angielskim w stopniu komunikatywnym. 

5. Celem włączania do wspólnych działań obu w/w grup uczniów jest wyrównywanie 
szans edukacyjnych, aktywizowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi poprzez umożliwienie im współpracy i obserwacji ich bardziej zdolnych 
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i zmotywowanych rówieśników, przełamywanie stereotypowego negatywnego 
podejścia do tego, co nowe i zagraniczne. 
 

KRYTERIA REKRUTACJI: 
 
1. Rekrutacja uczniów odbywać się będzie według następujących kryteriów 

punktowych: 
DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH / BEZ SPECJALNYCH WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

 egzamin pisemny  z języka angielskiego (max. 10 pkt.); 

 średnia ocen śródrocznych i rocznych z przedmiotów zawodowych w klasie 
programowo niższej (maks. 5 pkt.) ; 

 ocena roczna z zachowania w klasie programowo niższej (maks. 5 pkt. -
naganna 0, nieodpowiednia 1, poprawna 2, dobra 3, bardzo dobra 4, wzorowa 
5);  

 średnia ocen z języka angielskiego, półrocznej i na koniec roku szkolnego  
w klasie programowo niższej (maks. 5 pkt.); 

 opinia kadry (wywiad wychowawcy klasy z pedagogiem, nauczycielami 
uczącymi dot. zaangażowanie ucznia/uczennicy w życie klasy i szkoły, udział w 
konkursach, olimpiadach przedmiotowych, predyspozycje do pracy w 
zawodzie, do pracy w grupie) (maks. 5pkt.); 

 rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim (maks. 10 pkt); 

 przy czym pierwszeństwo w rekrutacji będą mieć uczniowie w trudnej sytuacji 
rodzinnej i materialno-bytowej. 

 
DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI 

 egzamin pisemny  z języka angielskiego (max. 10 pkt.); 

 ogólna ocena z zachowania, ocena postawy społecznej ucznia/uczennicy 
oparta na opinii wychowawcy i konsultowana z nauczycielami uczącymi 
danego kandydata/kandydatkę oraz  z pedagogiem/psychologiem szkolnym;  
przy czym ocena naganna wynikająca z przyczyn innych niż wysoka absencja 

(np. agresywne zachowanie, konflikt w prawem lub inne rażące naruszenie 

statutu szkoły) eliminuje kandydata do uczestnictwa w  rekrutacji (maks. 5 

pkt.); 

 rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim (maks. 10 pkt); 

 opinia kadry (wywiad wychowawcy klasy z pedagogiem, nauczycielami 

uczącymi dot. potencjału ucznia/uczennicy, zainteresowania  tematyką 

realizowaną na zajęciach z przedmiotów zawodowych, predyspozycji do pracy 

w zawodzie, do pracy w grupie) (maks. 5pkt.); 

 szczególne potrzeby edukacyjne (bardzo trudne warunki bytowe, niska 

frekwencja wynikająca z braku motywacji do nauki, zagrożenie 

przedwczesnym porzuceniem edukacji, niepełnosprawności, opinie z Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, pochodzenie ze  środowisk wiejskich, różnice 

kulturowe, ksenofobia etc.) (maks.10 pkt.); 
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2. Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 40 punktów.!!!!! 
3. Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji uczeń/uczennica wypełnia stosowną 

dokumentację ściśle określającą warunki i zasady udziału w projekcie.  
4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje, że uczeń/uczennica nie 

może być uczestnikiem zajęć realizowanych w ramach projektu. 
5. Złożone przez kandydata/tkę dokumenty nie podlegają zwrotowi. 
6. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona   

w dowolnym momencie trwania projektu. 
7. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na 

listach decyduje statut materialny opiekunów kandydata/kandydatki i jego/jej 
sytuacja rodzinna. 

8. Wyniki  rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny są ostateczne. 
9. Uczniowie/uczennice, którzy zostali/ły zakwalifikowani/ne do wyjazdu, wraz z 

opiekunami/rodzicami są zobowiązani/ne do udziału w spotkaniu informacyjnym z 
Zespołem Projektowym z dyrektorem szkoły na czele. 

10. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej (z 
zachowaniem profilu uczestnika), w przypadku gdy uczeń/nnica zrezygnuje z udziału 
w projekcie/zostanie skreślony lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych 
osobowych z listy uczestników. 

11. Wyłonieni kandydaci przed wyjazdem zobowiązani są do uczestnictwa  
w szkoleniach  kulturowym, pedagogicznym, psychologicznym i merytorycznym, w 
łącznej liczbie 20 godzin   oraz do pracy własnej nad przygotowaniem się do wyjazdu 
(m.in. zgromadzenie i dostarczenie na czas wszelkiej wymaganej dokumentacji 
niezbędnej do udziału w mobilności i innych przedmiotów użytkowych niezbędnych 
do realizacji mobilności w tym odzieży, ekwipunku na czas podróży itp.).  

 
 

§ 6 
ODWOŁANIA OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

 
Uczestnikowi projektu, który nie zakwalifikował się do wyjazdu zagranicznego przysługuje 
prawo odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 5 dni roboczych od 
ogłoszenia wyników. 

 
§ 7 

OBOWIĄZKI I PRAWA UCZESTNIKA SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO 
 
1. Zakwalifikowany kandydat zobowiązany jest rzetelnie uczestniczyć  

w przygotowaniach do projektu obejmujących łącznie 20 godzin szkoleń językowych, 
przygotowania kulturowego, pedagogicznego i merytorycznego. 

2. Uczestnik ma prawo do nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się 
zakwalifikował. 
 
 
 

 



                                                                          

7 z 7 
 

§ 8 
REZYGNACJE 

 
1. Nieuczestniczenie w szkoleniach przygotowujących jest równoznaczne z rezygnacją  

z udziału w projekcie.   
2. W uzasadnionych przypadkach rezygnacja powinna być przedstawiona  w  formie 

pisemnej do koordynatora projektu, najpóźniej  tydzień przed rozpoczęciem 
przygotowań  językowego i kulturowego. W przypadku rezygnacji po rozpoczęciu 
szkoleń, uczestnik zobowiązany jest zwrócić materiały szkoleniowe do koordynatora 
projektu, a jego miejsce zajmie  pierwsza osoba z listy rezerwowej.  

3. W przypadkach losowych rezygnacja z kursu odbywa się po rzetelnym 
udokumentowaniu przyczyn.  

 
§ 9 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA WYJAZDU 
 

1. Rzetelne wypełnianie zobowiązań przed rozpoczęciem stażu (przygotowanie do 
projektu), podczas trwania projektu i po zakończeniu projektu. 

2. Godne reprezentowanie szkoły i kraju  w czasie całego pobytu za granicą. 
3. Przestrzeganie Regulaminu wyjazdu uczestnika mobilności. 
4. Sumienne uczestniczenie w zajęciach organizowanych podczas pobytu za granicą. 
5. Podpisanie /dostarczenie wszelkiej wymaganej dokumentacji. 

 
§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
2. Zespół Projektowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji i 

uczestnictwa w projekcie w każdym czasie w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych 
nieprzewidzianych okoliczności. 

3. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej. 
4. Wszelkie sprawy związane z kwalifikacją uczestników i realizacja projektu będą 

rozpatrywane zgodnie z powyższymi postanowieniami, wytycznymi FRSE oraz z 
ogólnymi zasadami statutu i regulaminu szkoły. 

 


