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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
 

 „Z hiszpańskim doświadczeniem – staŜe zagraniczne dla uczniów szkół ZDZ w Białymstoku” 
  

§1 Postanowienia ogólne 
 

Regulamin dotyczy projektu  „Z hiszpańskim doświadczeniem – staŜe zagraniczne dla uczniów 
szkół ZDZ w Białymstoku” nr 2014-1-PL1-KA102-001854 współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej, w ramach programu Erasmus+. 

Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie, kryteria kwalifikacyjne, tym zasady rekrutacji 
i przyjmowania zgłoszeń oraz zasady kwalifikacji uczestników.  

Uczestnicy projektu odbędą 2-tygodniowe praktyki zawodowe w Walencji, Hiszpania. Koszty 
podróŜy, pobytu i staŜu zawodowego będą finansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach 
programu Erasmus+.  
StaŜ zagraniczny będzie realizowany w terminie 25.01.2015 –07.02.2015r I grupa oraz 24.01.2016 
– 06.02.2016r. – II grupa 
 

§ 2. Kryteria kwalifikacyjne 
 

1. Projekt obejmuje wsparciem 30 uczniów kształcących się w systemie dziennym w zawodzie 
Technik usług fryzjerskich w Technikach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, 
funkcjonujących w Białymstoku, Ełku, Suwałkach i GiŜycku oraz w zawodzie fryzjer w 
Zasadniczej Szkole Zawodowej w Białymstoku. Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie 
klas II-IV.  

2. Warunkiem koniecznym kwalifikacji ucznia do udziału w projekcie jest posiadanie przez niego 
dowodu osobistego lub paszportu. Za spełniony warunek uwaŜa się złoŜenie wniosku o wydanie 
dowodu lub paszportu i przedłoŜenie jego kopii.   

3. W projekcie nie moŜe wziąć udziału uczeń, który wcześniej uczestniczył w staŜu w ramach 
programu Leonardo da Vinci lub Erasmus+. 

4. Pierwszeństwo przy kwalifikowaniu do projektu będą posiadały osoby, które zdobędą 
największą ilość punktów, o których mowa w paragrafie 3 pkt.3. 

 
§ 3. Rekrutacja i przyjmowanie zgłoszeń 

 
1. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

1) Dyrektor ds. Kształcenia i Projektów 
2) 4 Dyrektorów szkół 
3) Kierownik Projektu 

2. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:  
1) Działania promocyjno – informacyjne: zaproszenie uczniów do udziału w projekcie,  
2) złoŜenie dokumentów rekrutacyjnych do dnia 20.10.2014r. do godz. 12.00 (I Grupa) oraz 

19.10.2015r. (II Grupa) do godz. 12.00 w Sekretariatach Szkół. 
3) weryfikacja dokumentów i ocena przez Komisję Rekrutacyjną pod względem formalnym i 

merytorycznym. Obejmuje 2 Etapy: 
I. Ocena formularzy rekrutacyjnych zawierających następujące dane ucznia: 

• średnia ocen za ostatni zakończony semestr max 25pkt.: 
(powyŜej 4,5 – 25 pkt., 

4,0 – 4,49 – 20 pkt., 
3,5 – 3,99 – 15 pkt., 
3,0 – 3,49 – 10 pkt., 
2,5 – 2,99 – 5 pkt., 
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poniŜej 2,49 – 0 pkt.) 
• ocena z zachowania max 20 pkt. 

wzorowe – 20 pkt. 
bardzo dobre – 15 pkt. 

dobre – 10 pkt. 
poprawne – 5 pkt. 

nieodpowiednie – 0 pkt. 
• opinia wychowawcy (aktywność, zaangaŜowanie ucznia, praca społeczna) max 

20 pkt. 
• sytuacja społeczno – materialna ucznia max 10 pkt. (dochód rodziny poniŜej 

504,00 zł na osobę – 5 pkt. (potwierdzone zaświadczeniem) zamieszkiwanie na 
terenach wiejskich – 5 pkt. 

II.  Test kwalifikacyjny z języka angielskiego – max 25 pkt. 
Test zostanie przeprowadzony w kaŜdej szkole w dniu 21.10.2014r. (I Grupa) i 
20.10.2015r. (II Grupa). Wypełnione testy zostaną przesłane do Biura Projektu i 
poddane ocenie. 

4) Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się 22.10.2014r. (I Grupa) i 21.10.2015r. (II 
Grupa). 

5) Maksymalnie moŜna uzyskać 100 pkt. W kaŜdej grupie – turze rekrutacji łącznie 20 
uczniów z 4 Techników i ZSZ o największej liczbie uzyskanych punktów. Osoby te zostaną 
zakwalifikowane do udziału w kursie przygotowawczym do staŜu.  

6) Ogłoszenie wyników kwalifikacji wstępnej na stronie www.zdz.bialystok.pl dnia 
22.10.2014r. – I grupa i 21.10.2015r. II grupa oraz na tablicach ogłoszeń w szkołach. 

7) 08.01.2015r. odbędzie się ostateczna kwalifikacja na staŜ 15 uczniów z grupy 20 
uczęszczających na kurs. Kwalifikacja na podstawie testu końcowego po zakończonym 
kursie z języka hiszpańskiego. 15 uczniów z najlepszymi postępami z j. hiszpańskiego oraz 
nienagannym zachowaniem i postępami w nauce zostanie zakwalifikowanych do wyjazdu. 
Do punktów ze wstępnej kwalifikacji dodane zostaną punkty z egzaminu językowego na 
koniec kursu (max 40 pkt.) oraz ocena wychowawcy/ nauczyciela prowadzącego zajęcia 
językowe(max 10pkt.). Łącznie moŜna uzyskać max 50 pkt. Na staŜ pojedzie 15 uczniów, 
którzy ostatecznie uzyskają największą ilość punktów z obu etapów rekrutacji. 
 

§ 4. Dokumenty rekrutacyjne 
 

1. Kwalifikacji kandydatów do udziału w staŜu dokonuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie 
złoŜonych dokumentów:  

• Formularz Zgłoszeniowy 
• Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (ewentualnie złoŜonego wniosku o paszport, 

dowód) 
• Zaświadczenie zdrowotne o braku przeciwwskazań do odbycia staŜu  (np. lekarz rodzinny) – 

obowiązek dostarczenia w przypadku zakwalifikowania się do wyjazdu 
• Oświadczenie o dochodach (składają tylko  osoby, których dochód rodziny nie przekracza 

504,00 zł na osobę) wraz z potwierdzeniem uzyskania dochodu (zaświadczenia z Urzędu 
Skarbowego, zakładu pracy, odcinki emerytury itp.). 

 
2. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach decyduje 
średnia ocen rocznych ze wszystkich przedmiotów za rok szkolny 2013/14. Kolejnym kryterium 
rozstrzygającym będzie ocena z zachowania.  
 
3. W postępowaniu kwalifikacyjnym przewiduje się utworzenie list rezerwowych, 
wykorzystywanych w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osób wcześniej 
zakwalifikowanych, niewypełnienia przez nie wymaganych procedur, pogorszenia wyników w 
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nauce lub nie spełnienia przez nich warunków Regulaminu staŜu zagranicznego (np. absencji na 
zajęciach przygotowania językowo-kulturowo-pedagogicznego), co skutkuje skreśleniem z listy. 
Uzupełniające postępowanie kwalifikacyjne zakłada poinformowanie osób z listy rezerwowej o 
zakwalifikowaniu do projektu w przypadku wolnych miejsc - według kolejności na liście 
kwalifikacyjnej.  
 
4. Kwalifikację uczestników do udziału w projekcie uznaje się za zakończoną w momencie 
zatwierdzenia listy podstawowej i list rezerwowych uczestników przez Komisję Rekrutacyjną. 
 
5.Wzór Formularza zgłoszeniowego i załączników zostaną opublikowane na stronie 
www.zdz.bialystok.pl od dnia 7 października 2014r. 

 
§ 5. Przygotowanie kulturowe, językowe i pedagogiczne 

1. Po zatwierdzeniu i ogłoszeniu listy podstawowej i rezerwowej uczniowie wezmą udział w 
przygotowaniu kulturowym, językowym i pedagogicznym. 
2. Przygotowanie uczestników do pobytu za granicą będzie realizowane w formie kursów 
językowo-kulturowych oraz pedagogicznych, z których 60 godzin odbędzie się w formie zajęć 
pozalekcyjnych na terenie Szkół ZDZ, natomiast 20 godzin w formie wycieczek, uczestnictwie w 
wydarzeniach kulturalnych, kulinarnych i rekreacyjnych na terenie Hiszpanii. 
3. Zorganizowane zajęcia pozalekcyjne pod nazwą Hiszpański Kurs Językowo-Kulturowy, w 
szkołach fryzjerskich ZDZ: w Białymstoku, Ełku, Suwałkach i GiŜycku. Zakres tematyczny zajęć 
obejmuje kurs języka hiszpańskiego, w ramach którego uczniowie poznają podstawowe informacje 
na temat kultury Hiszpańskiej, specyfiki tego kraju, ludzi i obyczajów w nim panujących. 
Uczniowie wyposaŜeni zostaną w słowniczek podstawowych pojęć z zakresu fryzjerstwa i urody. 
Po uczestnictwie w 60 godzinnym kursie językowo-kulturowym i pomyślnej rekrutacji do 
kolejnego etapu, jakim jest udział w staŜu zagranicznym, uczestnicy tego staŜu odbędą 2-godzinne 
przygotowanie pedagogiczne stanowiące zbiór informacji i przepisów na temat poŜądanego 
zachowania w czasie staŜu. 
4. Zaliczenie Hiszpańskiego Kursu Językowo – Kulturowego nastąpi na podstawie uczestnictwa w 
min. 80% godzin zajęć i pozytywnego zdania testu końcowego (uzyskanie min 60% poprawnych 
odpowiedzi). Zostanie potwierdzone wydanym zaświadczeniem. 
5. Ponadto przed wyjazdem na staŜ uczestnicy będą mogli doskonalić umiejętności językowe 
poprzez kurs online za pomocą platformy językowej Komisji Europejskiej. Wszyscy uczestnicy 
wezmą udział w teście online, aby ocenić znajomość języka poprzez portal językowy Komisji 
Europejskiej. Wyniki te nie będą miały wpływu na moŜliwość wyjazdu za granicę. 
6. Przygotowanie kulturowe na terenie Hiszpanii odbywać się będzie w trakcie odbywania staŜu 
zagranicznego w wymiarze 20 godzin realizowanych popołudniami i w weekendy. Kulturowe 
przygotowanie odbędzie się poprzez wycieczki krajoznawczo-turystyczne, udział w wydarzeniach 
kulturalnych, kulinarnych i rekreacyjnych na terenie Hiszpanii. Zakres tych spotkań będzie 
obejmował specyfikę Ŝycia w Hiszpanii, obyczajowość, zwyczaje i gusty Hiszpanów. 
 

§ 6. Podpisanie umowy o staŜ 
Przed rozpoczęciem pobytu za granicą uczestnik staŜu zobowiązany jest podpisać umowę o staŜ 
wraz z załącznikami, którą w przypadku uczniów niepełnoletnich podpisze takŜe prawny opiekun. 
 
 

Załączniki: 
1. Formularz zgłoszeniowy  
2. Wzór oświadczenia o dochodach (jeśli dotyczy) 

 


