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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
uczestników(czek) w projekcie
„Włoskie smaki - nowe doświadczenia zawodowe szansą na regionalnym
i europejskim rynku pracy” o numerze 2016-1-PL01-KA102-025937

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin zawiera opisane warunki rekrutacji uczestników(czek) do projektu „Staże
zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia
zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego realizowanego przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu.
2. Realizacja projektu ma wielowymiarowy charakter, który zapewni oddziaływanie nie tylko na samych
uczestników mobilności, ale również na samą jednostkę.
3. Najważniejszy wpływ projekt wywrze na jego bezpośrednich uczestników – uczniów, którzy podniosą
swoje kompetencje i umiejętności zarówno zawodowe, jak i językowe i społeczne.
4. Praktyczne poznanie zawodu i kształcenie zawodowe musi być prowadzone w warunkach jak
najbardziej zbliżonych do naturalnych oraz na stanowiskach pracy wykorzystujących najnowsze
zdobycze technologii i rozwiązania organizacyjne. Wymóg ten wynika z pewnej współzależności
pomiędzy nauką teoretyczną i praktyczną nauką zawodu. Nabyte podczas szkoły umiejętności
praktyczne muszą być jak najbardziej zbliżone do tych, które realizowane są w rzeczywistości. Poziom
nauczania praktycznego oraz przekazywana na nich wiedza ma decydujące znaczenie podczas
późniejszego startu na rynku pracy osób młodych, a nabywanie kompetencji w oparciu o nowoczesne
rozwiązania technologiczne i organizacyjne pozwalają lepiej poruszać się po rynku pracy. Również
nabywanie innych kompetencji w tym językowych, społecznych w znacznym stopniu ułatwić może
lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy.
5. Zamierzeniem jest wyposażenie ucznia w taki zasób wiedzy i umiejętności, aby potrafił on poruszać
się w obszarze swojego zawodu jak i posiadał wystarczające kompetencje społeczne ułatwiające
kontakty poszerzające horyzonty, czy nabranie pewności siebie.
6. Znajomość języka obcego to również zaleta, która pomaga poruszać się po rynku pracy i jest często
poszukiwana przez potencjalnych przedsiębiorców.
7. W obszarze samej jednostki realizacja projektu przyczyni się do nawiązania trwałej współpracy
z jednostką posiadającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie w realizacji programów mobilności oraz
podnoszenia kompetencji i kwalifikacji uczniów.
8. Realizacja projektu pozwoli również na wzmocnienie pozycji i wizerunku szkoły, jako jednostki
nowoczesnej wykorzystującej najnowsze rozwiązania i oferującej bogaty wachlarz i możliwości
rozwoju zawodowego opartego o nowoczesne rozwiązania i doświadczenia wykraczające poza
lokalny i regionalny rynek pracy.

3

Projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia
zawodowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

§2
Wymagania formalne wobec uczestników(czek) projektu
1.

2.

3.

Projekt skierowany do uczniów szkół dziennych: zawodowych i techników o profilu hotelarstwo,
gastronomia, obsługa ruchu turystycznego, informatyka i fryzjerstwo. W dziedzinach tych
zdobywanie doświadczeń wykraczających poza ramy jednego przedsiębiorstwa, czy konkretnej
specjalizacji jest wymagane, a umiejętności wykraczające poza podstawy zawodu poznane w szkole
pozwalają zwiększyć szanse na rynku pracy.
W projekcie weźmie udział 60 uczniów w sześciu 10-osobowych grupach zainteresowanych z własnej
inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem i podniesieniem kwalifikacji zawodowych. 100% grupy
docelowej stanowią uczniowie Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Wojewódzkiego Zakładu
Doskonalenia Zawodowego w Opolu i Publicznego Technikum Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Opolu.
Organizacja praktyk zagranicznych pozwoli poszerzyć posiadaną wiedzę i kompetencje zawodowe
o rozwiązania stosowane zagranicą jak również zapoznać się z rozwiązaniami technicznymi,
organizacyjnymi czy nowymi trendami w każdym z obszarów, z których na praktyki kierowani będą
uczniowie. Wyjazd ten pozwoli również na przełamanie barier w kontaktach międzyludzkich oraz
podniesie kompetencje językowe, a samych uczniów nauczy samodzielności.

§3
Procedura przebiegu rekrutacji
1.

2.

3.
4.

5.

W ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność
kadry kształcenia zawodowego”, każdy jego uczestnik może wziąć udział maksymalnie w jednej
zagranicznej mobilności.
Rekrutacja będzie przeprowadzona w oparciu o: zasady równego dostępu do informacji
o realizowanym projekcie, równości szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd
zagraniczny bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznanie oraz jasno i przejrzyście
określone kryteria naboru.
Termin naboru uczestników na zagraniczne staże rozpocznie się wraz z faktem przekazania informacji
do wiadomości uczniów (plakaty, ogłoszenia, informacja na stronie).
O zakwalifikowaniu do projektu decyduje wypełnienie i przesłania drogą elektroniczną /osobiście
formularza zgłoszeniowego. Wypełnienie formularza jest pierwszym etapem rekrutacji. Rezultatem
zakończenia tego etapu rekrutacji jest utworzenie listy rankingowej kandydatów na zagraniczny staż.
W przypadku większej ilości chętnych zostanie zastosowana selekcja obejmująca weryfikację
osiągnięć na kilku poziomach kierując się następującymi kryteriami:
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a.
b.
c.
d.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

test językowy - ustny i pisemny;
średnia z przedmiotów zawodowych z poprzedniego roku szkolnego, w przypadku uczniów klas
pierwszych z I semestru;
ocena zaangażowania ucznia w życie szkoły
ocena sytuacji życiowej - preferowanie uczniów z mniejszymi szansami
Selekcji uczestników będzie dokonywać powołana w tym celu Komisja Rekrutacyjna, która
zatwierdza/podpisuje protokół potwierdzający wybór uczestników.
W przypadku większej ilości chętnych zostanie stworzona lista rezerwowa uczestników, a w przypadku
braku chętnych zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca, co zostanie potwierdzone
w dokumentach rekrutacyjnych.
Wybór ostatecznej grupy zostanie ogłoszony na zakończenie rekrutacji, a wybrana grupa przejdzie
odpowiednie przygotowanie kulturowo-językowe przed wyjazdem.
Datę rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji określa Organizator zgodnie z harmonogramem Projektu.
Rozpatrywane będą tylko zgłoszenia spełniające wszystkie wymogi formalne.
Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej można odwołać się w terminie do 5 dni roboczych od daty
ogłoszenia ostatecznego składu grupy poprzez złożenie pisemnego odwołania w Biurze Projektu.

§4
Dokumenty rekrutacyjne
1. Kandydaci(tki) do projektu zobligowani są do dostarczenia następujących dokumentów
rekrutacyjnych:
a. Formularz zgłoszeniowy,
b. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniu wizerunku na
potrzeby projektu: „Włoskie smaki - nowe doświadczenia zawodowe szansą na regionalnym
i europejskim rynku pracy”.
2. Regulamin oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne będą w biurze projektu przy ul.
Małopolskiej 18, 45-301 Opole.

§5
Obowiązki uczestnika
1. Uczestnik/czka zobowiązuje się do czynnego udziału w przyznanej formie wsparcia, co oznacza, że
zobligowany jest do wykazania się uczestnictwa w całości, a dodatkowo do potwierdzania obecności
na szkoleniach i innych spotkaniach realizowanych w ramach projektu.
2. Uczestnik/czka zobowiązuje się do poinformowania o zmianach danych osobowych, w tym
w szczególności danych kontaktowych przez cały okres wsparcia kierowanego do Uczestnika.
3. Uczestnik/czka zobowiązany jest do poddania się badaniom ewaluacyjnym.
4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie lub skreślenia z listy uczestników
w trakcie trwania formy wsparcia, Organizator może obciążyć Uczestnika/czkę Projektu kosztami
w wysokości odpowiadającej kosztom poniesionym na Uczestnika Projektu określonymi w budżecie
projektu.
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§6
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

Regulamin obowiązuje od dnia: 02.01.2017r.
W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Organizator.
Realizatorzy Projektu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie,
wynikających w szczególności ze zmian podstaw prawnych realizacji Projektu. Zmian dokonuje się
w trybie identycznym do trybu uchwalenia niniejszego Regulaminu.

§7
Kontakt
Dodatkowe informacje można uzyskać w:
1. Biurze Projektu, które mieści się w siedzibie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego,
ul. Małopolska 18, 45-301 Opole, Budynek H, lok. nr 9 i 10 (parter);
2. Tel. 77 40 03 310; 607601637
3. e-mail: resdan@wzdz.opole.pl; wzdz@wzdz.opole.pl;

Uzgodnił:

Zatwierdził

Specjalista d/s rekrutacji

Prezes Zarządu

Magdalena Krawczyk-Wolny

Ryszard Dziubandowski
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