
 

Projekt „Mobilność międzynarodowa szansą na rozwój kompetencji uczniów” o numerze 2020-1-PL01-
KA102-079664 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność 
edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” 

 

 

Korekta regulamin projektu pt. 

„Mobilność międzynarodowa szansą na 

rozwój kompetencji uczniów” 

finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu PO WER projektu 

„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów  

i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” 

 

 

 

§ 1 Zasady ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Mobilność 

międzynarodowa szansą na rozwój kompetencji uczniów” nr 2020-1-PL01-

KA102-079664 realizowanym w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność 

edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” ze środków 

PO WERprzez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu. 

 

2. Okres realizacji projektu od 01.10.2020 do 31.03.2022 – za zgodą Narodowej 

Agencji programu – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. 

 

3. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 78 uczniów Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu kształcących się w klasach II i III o profilach: 

 technik logistyk (16 osób), 

 technik hotelarz (30 osób), 

 technik informatyk (16 osób), 

 technik ekonomista (16 osób). 

 

4. Głównym celem projektu jest rozwój różnorodnych kompetencji uczestników, ze 

szczególnym uwzględnieniem kompetencji o charakterze zawodowym (zgodnie z 

wybraną przez nich specjalizacją kształcenia), a także społecznym, osobistym oraz 

językowym. 

 

§ 2 Zakres wsparcia 

 

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:  

Blok 1: zajęcia organizacyjne – 5 h, 

Blok 2: zajęcia z języka angielskiego zawodowego – 30h,  

Blok 3: Zajęcia kulturowe – 8 h,  

Blok 4: Zajęcia pedagogiczne – 8 h, 
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Blok 5: Zajęcia zawodowe – 10 h. 

 

§ 3 Kryteria kwalifikacyjne 

 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 

 

 - wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego do projektu, 

 zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie (dostępny u 

koordynatora projektu, na stronie internetowej szkoły, na tablicach ogłoszeń 

przy Sekretariacie szkoły oraz na górnym korytarzu w budynku przy ul 

Łukasińskiego 8), 

 uzyskanie pozytywnej kwalifikacji Komisji Rekrutacyjnej, 

 udział w szkoleniu przygotowawczym, 

 podpisanie przed wyjazdem na mobilność umowy wraz z załącznikami.  

 

§ 4 Rekrutacja Uczestników 

 

1. W rekrutacji mogą brać udział uczniowie klas II i III Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu uczący się w zawodach wymienionych w §1.3. 

W związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu, dopuszczalne jest włączenie do 

projektu uczniów i uczennic klas drugich w roku szkolnym 2021/2022, uczących się  

w zawodach objętych wsparciem. 

 

2. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w składzie: koordynatorzy 

projektu, nauczyciel języka angielskiego, po 1 nauczycielu przedmiotów zawodowych 

z każdej specjalizacji oraz Pedagog Szkolny. 

 

3. Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie wypełniają kwestionariusz 

zgłoszeniowy podpisany przez rodzica w wyznaczonym terminie. Uczniowie 

zobowiązani są do przekazywania prawdziwych danych w dokumentach 

aplikacyjnych. 

 

4. Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie powinni znać język angielski 

przynajmniej na poziomie komunikatywnym. Jeśli uczeń w dokumentach 

rekrutacyjnych wskaże, że nie zna tego języka w takim stopniu nie będzie mógł brać 

udziału w dalszej rekrutacji. 

 

5. Punktowane kryteria rekrutacji: 

a) Średnia z ocen z przedmiotów zawodowych z poprzedniego roku szkolnego – 

liczba punktów odpowiadać będzie średniej ocen x 2. 

b) Ocena z zachowania – poprawna = 0p.; dobra = 2p., bardzo dobra = 4p., 

wzorowa = 6p. 
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c) Ocena z języka angielskiego z poprzedniego roku szkolnego: ocena = liczba 

przyznanych punktów. 

d) Rozmowa kwalifikacyjna – maksymalnie 12 p., w tym: 

 umiejętności językowe – 0-5 p. (w przypadku uzyskania przez ucznia 0 – 2 

p. nauczyciel języka angielskiego z Komisji Rekrutacyjnej może 

zdecydować, że poziom komunikacyjny jest zbyt niski do realizacji stażu i 

wykluczyć ucznia z rekrutacji na podstawie nie spełnienia kryterium 

dostępności), 

 motywacja do udziału w stażu – 0-4 p.  

 dodatkowe osiągnięcia (np. udział w konkursach międzyszkolnych, 

realizacja projektów charytatywnych, do decyzji Komisji Rekrutacyjnej) – 0-

3 p. 

e) sytuacja społeczno-materialna ucznia mogąca mieć wpływ na wykluczenie 

społeczne – 0-3p. 

 

6. Komisja rekrutacyjna na podstawie uzyskanych wyników tworzy listę uczniów z 

największą liczbą punktów. 

 

7. Komisja rekrutacyjna na podstawie zebranych danych tworzy listę główną z 

nazwiskami uczniów z najwyższą liczbą punktów i listę rezerwową uczestników 

projektu.  

 

8. Przy tej samej ilości punktów uzyskanych podczas rekrutacji, uwzględniona 

zostanie kwestia mniejszych szans – do projektu wejdzie osoba np. o trudnej sytuacji 

życiowej (konieczne będzie dostarczenie odpowiednich dokumentów, np. 

zaświadczenie o niepełnosprawności, niskich dochodach). Komisja Rekrutacyjna 

rozpatrzy dostarczone dokumenty i zdecyduje o kwalifikacji kandydata. 

 

9. W przypadkach spornych uczeń może złożyć odwołanie do Dyrektora szkoły w 

terminie 7 dni od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. 

10. Odwołania rozpatrywane są do 7 dni od momentu złożenia odwołania. 

 

11. Uczniowie potwierdzają udział w projekcie na zebraniu z rodzicami  

i koordynatorem projektu. 

 

12. Uczniowie i ich rodzice podpisują przed wyjazdem wymaganą przez Fundację 

Rozwoju Systemu Edukacji umowę finansową wraz z załącznikami. 

 

 

§ 5 Zasady monitoringu 

 

1. Uczestnicy zobowiązani są do: 

 uczestniczenia w zajęciach przygotowawczych, 
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 wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po 

jego zakończeniu, 

 uczestnictwa w spotkaniach monitorujących, 

 sporządzenia raportów. 

 

 

 

§ 6 Obowiązki Uczestników projektu 

 

Uczestnicy posiadają następujące obowiązki:  

 Znajomość i przestrzeganie niniejszego regulaminu. 

 Bieżące zapoznawanie się z informacjami na temat projektu i jego wymogów 

zamieszczanymi na stronie internetowej ZSP Nr 1 w Zamościu 

(www.ekonomikzamosc.pl) oraz na tablicach ogłoszeń przy Sekretariacie 

szkoły i na górnym korytarzu w budynku przy ul Łukasińskiego 8. 

 Punktualnie stawianie się na zajęciach przygotowawczych przed mobilnością 

oraz uczestnictwo w nich z frekwencją wynoszącą minimum 80% 

przeznaczonego na dane zajęcia czasu. 

 Rzetelnie przygotowywanie się do zajęć zgodnie z poleceniami prowadzących. 

 Poddawanie się monitoringowi zgodnie z zasadami, o których mowa w § 5. 

 Realizowanie zadań zleconych przez opiekunów oraz koordynatora projektu. 

 Przygotowanie raportu uczestnika. 

 Uczestnictwo w działaniach upowszechniających rezultaty projektu po 

powrocie z mobilności. 

 W związku z zaistniałą na terenie Europy sytuacją pandemiczną spowodowaną 

epidemią COVID-19, uczestnicy projektu powinni być zaszczepieni przeciwko 

wirusowi. Jest to istotne ze względu na możliwość wjazdu do Grecji podczas 

zaplanowanej mobilności, uwarunkowaną wewnętrznymi przepisami prawnymi 

kraju docelowego. 

Obecnie wjazd do Grecji jest możliwy na podstawie negatywnego wyniku testu 

PCR lub szczepienia, natomiast coraz więcej krajów – w obawie przed 4. falą 

koronawirusa – zamyka granice dla osób niezaszczepionych. W Grecji 

wprowadzono w lipcu 2021 r. bardziej rygorystyczne obostrzenia, m.in. do 

wnętrz restauracji, barów czy kawiarni wpuszczani są tylko klienci, którzy 

przedstawią zaświadczenie o zaszczepieniu przeciw COVID-19 lub negatywny 

wynik testu PCR albo antygenowego wykonany w ciągu ostatnich trzech dni. 

To samo dotyczy dyskotek, kin czy teatrów. Certyfikat muszą przedstawić też 

pasażerowie promów i samolotów wykonujących loty krajowe. W związku z 

tym osoby niezaszczepione (bowiem nie jest planowane wykonywanie 

uczestnikom testów na miejscu co 3 dni) nie będą mogły uczestniczyć w dużej 

części wycieczek w ramach programu kulturowego, np. w rejsie na Skiathos. 

 

 

http://www.ekonomikzamosc.pl/
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§ 7 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach 

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji. 

 

2. Przypadki, o których mowa w pkt. 1 mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej  

i nie mogą być znane przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 

 

3. Beneficjent projektu (ZSP Nr 1 w Zamościu) zastrzega sobie prawo do skreślenia 

ucznia z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego 

regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.  

 

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia ucznia z listy osób zakwalifikowanych do 

projektu, jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej. 

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane będą przez 

reprezentację Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. 

 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2021. 

 

3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu zastrzega sobie prawo do 

zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu w każdym czasie. 

 

4. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej. 

 

5 Aktualna treść regulaminu dostępna jest na tablicy ogłoszeniowej znajdującej 

się przy Sekretariacie oraz na korytarzu górnym w budynku szkoły przy ulicy 

Łukasińskiego 8 oraz na stronie internetowej szkoły: www.ekonomikzamosc.pl. 
 
 


