REGULAMIN PROJEKTU Z ZASADAMI REKRUTACJI
Erasmus +„Krok ku Europie”
Nr Projektu 2017-1-PL01-KA102-037713

w ramach Europejskiego Planu Rozwoju (EPR)
Cel strategiczny nr II:
Szkolnictwo ponadgimnazjalne ze szczególnym uwzględnieniem
szkolnictwa zawodowego
Cel operacyjny II.1:
Poszerzanie oferty edukacyjnej dopasowanej do potrzeb rynku pracy
i popularyzacja szkolnictwa zawodowego
Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2017r. – 31.09.2018r.
I.

Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: Erasmus+ „Krok
ku Europie” realizowanego w ramach Europejskiego Planu Rozwoju (EPR)
2. Projekt realizowany jest przez Powiat Pabianicki/Zespół Szkół nr 1 im. Jana
Kilińskiego w Pabianicach.
3. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie oraz zasady organizacji
poszczególnych działań w ramach Projektu.
4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu sprawuje Kierownik Projektu.
5. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z:
a)zapisami Europejskiego Planu Rozwoju
b)Umową o dofinansowanie Projektu.
II.

Cel projektu
Celem ogólnym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w
Zespole Szkół nr 1 im. Jana Klińskiego w Pabianicach ukierunkowane na
potrzeby europejskiego/międzynarodowego rynku pracy, poprzez organizację 4tygodniowych praktyk/staży dla 24 uczniów kierunków mechatronicznym i
budowlanych w Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção
Civil e Obras Públicas do Sul oraz Centro de Formação Profissional da
Reparação Automóvel w Portugalii, we współpracy z partnerem Casa da
Educacao w terminie od 01.09.2017 r. do 31.08.2018r.
Uzasadnieniem realizacji projektu jest jego zgodność z Europejskim Planem
Rozwoju szkoły oraz możliwość zrealizowania przy współpracy z partnerem
zawartych w tym Planie celów i założeń.
Celami szczegółowymi projektu wpływającymi na realizację celu ogólnego są:
*wzrost kompetencji zawodowych oraz ogólnych (wiedzy, umiejętności i postaw) 24
uczniów ZS1 ukierunkowany na zwiększenie możliwości ich rozwoju osobistego i
szans na zatrudnienie na krajowym i europejskim rynku pracy oraz poza jego
granicami;
*wzrost kompetencji porozumiewania się w jęz. obcych wśród 24 uczniów oraz 2
nauczycieli (osób towarzyszących);
*zwiększenie wiedzy i znajomości innych kultur i krajów wśród uczestników
projektu (uczniów i osób towarzyszących),
*zwiększenie prestiżu, atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru ZS1 w
dziedzinie kształcenia, szkolenia i pracy z młodzieżą, w celu dostosowania oferty
kształcenia do potrzeb osób fizycznych w kraju, Europie i poza nią;

III.

Zakres wsparcia
Projekt Erasmus +„Krok ku Europie” obejmuje wsparciem
uczniów oraz nauczycieli Szkoły Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego
Pabianicach poprzez udział uczniów w:
- 4- tygodniowych praktyk/staży dla 24 uczniów kierunków mechatronicznym i
budowlanych w Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção
Civil e Obras Públicas do Sul oraz Centro de Formação Profissional da
Reparação Automóvel w Portugalii, we współpracy z partnerem Casa da
Educacao w terminie od 01.09.2017 r. do 31.08.2018r.

IV.

w

Kryteria uczestnictwa
1. Kryteria formalne
- uczniowie: status ucznia ZS nr 1 w Pabianicach; zgoda rodzica/opiekuna na
udział w pr.(w przypadku niepełnoletnich uczestników projektu)
- nauczyciele: zatrudnienie w ZS nr 1 w Pabianicach.
- kierunki kształcenia: budowlane lub mechatroniczne;
- przynajmniej poprawna ocena z zachowania (warunek konieczny);
- ocena z przedmiotów zawodowych minimum dopuszczająca;
2. Kryteria punktowe:
- ocena z języka obcego: pozytywna:1 pkt plus 1 pkt za każdy dodatkowy poziom
oceny
- frekwencja na zajęciach: poniżej 70%: 0 pkt; 70 – 75%:1 pkt; dodatkowo 1
pkt za każde 5% powyżej 75%
- ocena z przedmiotów zawodowych: dopuszczająca: 0 pkt plus 1 pkt za każdy poziom powyżej dopuszczającej
3. Kryteria dodatkowe, premiujące:
- dziewczęta: 2 pkt
- osoby z niepełnosprawnościami lub z SPE: 2 pkt

Decydować będzie liczba zgromadzonych punktów. Na zakończenie rekrutacji
opracowany zostanie protokół potwierdzający wybór uczestników potwierdzony przez
członków Komisji Rekrutacyjnej, ustalona lista rankingowa wraz z listą rezerwową
V.

Procedura rekrutacji

1. Rekrutacja prowadzona jest przez Zespół Szkół nr1 im. Jana Kilińskiego w
Pabianicach.
2. Zgłoszenia do uczestnictwa w Projekcie dokonuje się za pomocą formularza
zgłoszenia uczestnika do projektu zamieszczonego i dostępnego na stronie
internetowej http://www.erasmus.mechanik.edu.pl oraz w biurze projektu.
3. Wymagane dokumenty należy czytelnie wypełnić i podpisać, w przypadku osób
niepełnoletnich dokumenty podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, a następnie
złożyć w biurze projektu.

Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0009/15, pn. ”Chcę być najlepszy w swoim zawodzie”,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

4. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w terminie: wrzesień 2017 r.
Decydować będzie liczba zgromadzonych punktów.
Na zakończenie rekrutacji opracowany zostanie protokół potwierdzający wybór
potwierdzony przez członków Komisji Rekrutacyjnej, ustalona lista rankingowa
wraz z listą rezerwową.
7. Informacje o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostaną
umieszczone na stronie internetowej projektu
http://www.erasmus.mechanik.edu.pl/ oraz wywieszone na tablicy
informacyjnej w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach.
VI.

Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu
oraz stosowania się do niego.
3. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
5. Regulamin projektu dostępny jest na stronie internetowej projektu
http://www.erasmus.mechanik.edu.pl/, w sekretariacie szkoły oraz w biurze
projektu:
Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego
adres 95-200 Pabianice ul. Piotra Skargi 21

