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REGULAMIN REKRUTACJI  I UCZESTNICTWA  W PROJEKCIE „CHEMIA W PRAKTYCE” 

 

Regulamin określa zasady rekrutacji i  uczestnictwa w Projekcie „CHEMIA W PRAKTYCE” ,  

wniosek numer: 2020-1-PL01-KA102-079994, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach 

programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna w sektorze: Kształcenie  i szkolenia zawodowe. 

§ 1.  

Informacja o projekcie 

1. Projekt „CHEMIA W PRAKTYCE” , wniosek numer: 2020-1-PL01-KA102-079994, realizowany jest przez Zespół 

Szkół Chemicznych na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją 

Programu Erasmus+ i jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Erasmus+, 

Akcja 1 Mobilność edukacyjna w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

2. Celem głównym projektu jest zdobycie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych, innowacyjnych w 

stosunku do oferowanych na lokalnym rynku pracy - dla 32 uczniów Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie, 

kształcących się w kierunku: technik analityk. Osiągnięte umiejętności pozwolą na ich rozwój zawodowy, 

językowy, interkulturowy i społeczny oraz zwiększą ich szanse na (samo)zatrudnienie na rynku krajowym i 

europejskim oraz umożliwią przeniesienie pozytywnych wzorców na lokalny grunt polski. 

3. Projekt realizowany jest we współpracy z firmą EuroMind oraz Polivalentes S.L. CETECAL Laboratorio z 

siedzibą w Sewilli (Hiszpania), w okresie od 1.11.2020 do 20.09.2022. 

4. Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty są pokrywane ze środków przyznanych przez Fundację Rozwoju 

Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+. 

§ 2. 

Uczestnicy projektu 

1. Uczestnikiem projektu może być uczeń Technikum Chemicznego i Ochrony Środowiska nr 3 przy Zespole 

Szkół Chemicznych w Krakowie (specjalność technik analityk), który zgłosił się do udziału w projekcie  z 
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własnej inicjatywy, wypełnił dokumenty rekrutacyjne i dostarczył je pod wskazany adres – 

zscherasmus@gmail.com lub do sekretariatu szkoły. 

2.  Opiekunem grupy może być nauczyciel Technikum Chemicznego i Ochrony Środowiska nr 3 przy Zespole 

Szkół Chemicznych w Krakowie, który zgłosił się do udziału w programie  z własnej inicjatywy, wypełnił 

dokumenty rekrutacyjne i dostarczył je pod wskazany adres – zscherasmus@gmail.com lub do sekretariatu 

szkoły. 

3. Po zakwalifikowaniu się do projektu uczestnik i opiekun są zobowiązani do podpisania umowy związanej z 

mobilnością. 

4. Dostęp do udziału w programie będzie spełniał zasady równości szans, w tym płci. 

§ 3.  

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników projektu oraz opiekunów 

1. Terminy i daty rekrutacji (osobno dla mobilności w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022) będą 

publikowane na stronie internetowej szkoły , w gablocie szkolnej, zostaną podane na spotkaniach dla uczniów i 

ich rodziców oraz nauczycieli zainteresowanych uczestnictwem w projekcie. 

2. Formularz zgłoszeniowy dla ucznia, formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela oraz ankieta motywacyjna będą 

dostępne w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły. 

3. Warunkiem udziału w rekrutacji do projektu jest złożenie poprawnie wypełnionego Formularza 

zgłoszeniowego, ankiety motywacyjnej w wyznaczonym terminie. 

4. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie będzie decydować Komisja Rekrutacyjna w składzie: dyrektor 

szkoły, nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz nauczyciel języka angielskiego. 

5. Kryteria stanowiące o zakwalifikowaniu kandydata do udziału w projekcie zostały zawarte w załączniku nr 1. 

Na ich podstawie zostanie opublikowana Lista uczestników oraz Lista opiekunów. 

6. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc (32 uczniów, 2 opiekunów) zostanie utworzona 

również Lista rezerwowa, zgodnie z kryteriami z załącznika nr 1. 

7. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem protokołów Komisji Rekrutacyjnej w sprawie rekrutacji 

uczniów oraz w sprawie rekrutacji opiekunów. 
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8. Informacja o zakwalifikowaniu się kandydatów do udziału w projekcie, w postaci Listy uczestników, Listy 

opiekunów oraz Lista rezerwowej zostaną ogłoszone w dzienniku elektronicznym Librus oraz gablocie 

szkolnej.  

9.  Zakwalifikowany kandydat zobowiązany jest do potwierdzenia udziału w projekcie w ciągu 2 dni od 

uzyskania wyników naboru, przez dziennik Librus. 

10.  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, któregoś z zakwalifikowanych uczestników lub 

opiekunów , przed rozpoczęciem mobilności ,na jego miejsce zostanie zaproszona osoba z Listy rezerwowej. 

§ 4. 

 Prawa i obowiązki uczestników projektu 

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do uczestnictwa w projekcie zgodnie z jego założeniami i  

harmonogramem. 

2. Każdy uczestnik projektu zobowiązuje się do: 

a) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (dokumenty obligatoryjne: formularz 

zgłoszeniowy, oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o wyrażeniu zgody na uczestnictwo syna/córki w 

projekcie, umowa uczestnictwa w projekcie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji, oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

nieodpłatne udostępnienie wizerunku uczestnika na niekomercyjne potrzeby projektu), 

b) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, 

c) brania udziału we wszystkich fazach projektu, zgodnie z ustalonym harmonogramem,, 

d) wypełniania dokumentów dla celów monitorowania projektu,  

e) bieżącego informowania Koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział w 

projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności , 

f)  współpracy ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu, 

g) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbałości o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w 

trakcie realizacji projektu, 

h) informowania o zmianach dotyczących danych osobowych. 
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§ 5.  

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

1. Koordynator zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika z projektu w przypadku naruszenia niniejszego 

Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub rezygnacji z nauki w szkole objętej projektem. 

2. Rezygnacja z udziału w projekcie jest  możliwa w przypadkach uzasadnionych i wynikających z przyczyn natury 

zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie może być znana przez uczestnika w momencie rozpoczęcia 

udziału w projekcie, 

3. W przypadku złożenia rezygnacji konieczne jest jej pisemne uzasadnienie, w miarę możliwości poparte 

stosownymi dokumentami. 

§ 6. 

 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady 

wynikające ze Statutu Szkoły, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i 

polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych. 

2. Koordynator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści Regulaminu. 

3. Regulamin jest dostępny w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.11.2020 i  obowiązuje w okresie realizacji projektu. 

 

 

                              Zatwierdzam 

 

mgr inż. Elżbieta Ramatowska 

         Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych  

w Krakowie – Koordynator projektu 
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Załącznik nr 1 

1. Kwalifikacja uczestnika - ucznia  do projektu odbywa się w wyniku przeliczenia punktów, dotyczących danych 

zawartych w części B Formularza zgłoszeniowego, zgodnie z poniższym wzorem.  Nie są przyznawane punkty 

połówkowe. 

A. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych 

OCENA  PUNKTY 

≥2.0 4 

≥2.5 5 

≥3.0 6 

≥3.5 7 

≥4.0 8 

≥4.5 9 

≥5.0 10 

B. Ocena z języka angielskiego zawodowego 

OCENA  PUNKTY 

≥2.0 2 

≥3.0 4 

≥4.0 6 

≥5.0 8 

6.0 10 

 

C. Ocena z języka angielskiego 

OCENA  PUNKTY 

D. Średnia ocen z przedmiotów ogólnych  

OCENA  PUNKTY 

≥2.0 2 

≥3.0 3 

≥4.0 4 

≥5.0 5 

E. Ocena z zachowania 

Zachowanie PUNKTY 

poprawne 2 

dobre 3 

bardzo dobre 4 

wzorowe 5 

F. Frekwencja 

Frekwencja PUNKTY 

≥50 2 

≥65 4 

≥80 6 

≥90 8 

≥95 10 
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≥2.0 1 

≥3.0 2 

≥4.0 3 

≥5.0 4 

6.0 5 

 

 

 

G. Mniejsze szanse – każda odpowiedź 

TAK: 1 pkt 

 

 

 

2. Kandydaci zostaną wpisani na listę rankingową zgodnie ze zmniejszającą się ilością punktów. 

3. W przypadku otrzymania jednakowej ilości punktów porównywane są u poszczególnych kandydatów dane, w 

następującej kolejności: średnia ocen z przedmiotów zawodowych, ocena z języka angielskiego zawodowego, 

ocena z języka angielskiego, średnia ocen z przedmiotów ogólnokształcących, ocena z zachowania, 

frekwencja, ilość dodatkowych punktów. 

4. Kandydat, który ma wyższą wartość danych, na którymś etapie porównania, zajmuje wyższe miejsce w 

rankingu. 

5. Pierwszych szesnaście osób zostaje zakwalifikowanych do udziału w projekcie. 

6. Pozostali kandydaci są zapisani na listę rezerwową zgodnie z rankingiem 

 

 

 


