
  

 
 
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

  "Europejska Realizacja Nagrań i Nagłośnień"  
 
 
  

§ 1. 
   Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu pt.:  "Europejska Realizacja Nagrań i 
Nagłośnień", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, który jest prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji w Warszawie. 
 

§ 2. 
Informacje o projekcie 

 
1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej w 

okresie 2015-12-31 do 2017-12-30. 
Projekt jest współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, który jest prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w 
Warszawie w ramach programu Kształcenie i Szkolenie Zawodowe (VET) – POWER VET i projektu: "Staże 
zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia 
zawodowego" 

2. Projekt skierowany jest do uczniów klas w zawodzie: technik realizacji nagrań i nagłośnień. 

3. W projekcie może wziąć udział grupa maksymalnie 40 uczniów. 

 

 

§ 3. 
Zasady rekrutacji uczestników projektu 

 

1. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie poprzedzającym wyjazdy kolejnych grup na program stażowy przez 
Zespół Rekrutacyjny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej 

W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą: 

 Dyrektor ZSP nr 4 dr Henryk Markowski 

 koordynator programu Erasmus+/POWER VET ZSP nr 4 – mgr Jarosław Jabłoński 

 opiekun merytoryczny – dr Adrian Robak 

 pedagog/nauczyciel języka angielskiego – mgr Grażyna Czechowicz 

 kierownik szkolenia praktycznego – mgr Jacek Wienczek 

 

1. Proces rekrutacji zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń przed sekretariatem oraz na stronie internetowej 
szkoły. 

2. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy i za zgodą rodziców/prawnych opiekunów 
wyraża chęć uczestnictwa w projekcie,  jest uczniem w zawodzie: technik realizacji nagrań i nagłośnień i 
spełni kryteria naboru. 

3. Proces rekrutacji obejmuje: 

 akceptację wniosku przez Zespół Rekrutacyjny w formie: 

o listu motywacyjnego (w językach polskim i angielskim); 

o CV (w językach polskim i angielskim); 

 ocenę wg kryteriów naboru każdego z kandydatów 

 rozmowę kwalifikacyjną (częściowo w języku angielskim) 

 zgodę rodziców 

4. Proces rekrutacji zostanie zakończony ogłoszeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy głównej i rezerwowej oraz 
umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w ZSP nr 4 oraz na stronie internetowej szkoły. 

5. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku gdy uczeń zrezygnuje z 
udziału w projekcie/zostanie skreślony lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych lub nie spełni 
wymagań związanych z wymogami dokumentacji. 

6. Kandydat na uczestnika projektu powinien spełniać następujące wymagania: 

 



  

 

 

 jest uczniem klasy o specjalności technik realizacji nagrań i nagłośnień posiada pozytywną opinię 
wychowawcy z uwzględnieniem informacji n/t zachowania i zaangażowania w życie szkoły; 

 posiada ważny paszport lub dowód osobisty  co najmniej na kolejny rok kalendarzowy. W przypadku 
posiadania tylko jednego z tych dokumentów, kandydat zobowiąże się do wyrobienia drugiego 
dokumentu tożsamości przed wyjazdem. 

7.  Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji uczeń wypełnia oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych i pisemnie potwierdza zapoznanie się z zasadami udziału w projekcie. 

8. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje, że uczeń nie może być uczestnikiem zajęć 
realizowanych w ramach projektu. 

9. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

10. Wyniki  rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny są ostateczne. 

11.Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu, wraz z opiekunami/rodzicami są zobowiązani do udziału 
w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez członków Zespołu Rekrutacyjnego (Dyrektor i Koordynator) 

 

12. Projekt zakłada wyjazd 4 grup po 10 uczniów: 

 w 1 grupie docelowej – rok. szk. 2015/16 (wyjazd wiosną 2016 r.) pierwszeństwo mają uczniowie klasy 
2C (technik realizacji nagrań i nagłośnień) 

 w 2 grupie docelowej - rok szk. 2016/17 (wyjazd jesienią 2016 r.) – pierwszeństwo mają uczniowie kl. 
2C (technik realizacji nagrań i nagłośnień) 

 w 3 grupie docelowej – rok szk. 2016/17 (wyjazd wiosną 2017 r.) – pierwszeństwo mają uczniowie kl. 
2C, którzy nie wyjechali jesienią oraz uczniowie kl. 1C (technik realizacji nagrań i nagłośnień) 

 w 4 grupie docelowej – rok. szk. 2017/18 (wyjazd jesienią 2017 r.) – uczniowie kl. 1C (technik realizacji 
nagrań i nagłośnień) 

 

13. Kryteria rekrutacji: 
 

 Złożenie podania wraz CV i listem motywacyjnym w języku polskim i angielskim – elektronicznie na 
adres: tolstoj4@gmail.com , 

 Zainteresowania w kierunku kształconego zawodu (ocena 0-6) 

 Wysoka średnia ocen semestralnych/końcoworocznych z ostatniej klasyfikacji poprzedzającej rekrutację 
(ocena 0-6) 

 Dobre umiejętności komunikacyjne z języka angielskiego/ocena z języka angielskiego (ocena 0-6) 

 Bardzo wysoka kultura osobista i nienaganna postawa moralna/wysoka ocena z zachowania (ocena 0-
6)  

 Aktywna postawa ucznia na terenie szkoły i klasy (ocena 0-6) 

 Udział w reprezentowaniu szkoły w konkursach i olimpiadach/zawodach (ocena 0-6) 

 Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami (ocena 0-6) 
 
Razem 42 punkty do zdobycia. 
 

14. Na podstawie sumy uzyskanych punktów tworzony jest ranking, wg którego 10 najlepszych kandydatów z 
grupy docelowej zostanie zakwalifikowanych do wyjazdu. 

 

 

§ 4. 
Prawa i obowiązki uczestnika Projektu 

 

 

1. Każdy Uczestnik ma prawo do: 

 nieodpłatnego udziału w zajęciach przygotowania pedagogiczno – językowo - kulturowego 

 zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy, 

 otrzymania materiałów promocyjnych, 

 

2. Uczestnik zobowiązuje się do: 

 uczestnictwa w zajęciach przygotowania pedagogiczno – językowo - kulturowego (podpis na liście 
obecności), 

 wypełniania w trakcie trwania projektu testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, ankiet poziomu 
zadowolenia 



  

 

 

 do wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby 
realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowi) 

 wypełnienia niezbędnej dokumentacji dotyczącej projektu wymaganej przez ZSP nr 4 jako instytucji 
wysyłającej, partnerów zagranicznych i narodową agencję programu PO WER VET – Fundację Rozwoju 
Systemu Edukacji. 

 

 

§5  
Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie 

 

 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku 
gdy: 

 Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora ZSP nr 4 w terminie do 7 dni po zakończeniu 
procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być 
podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego); 

 Rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub 
zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. 
Rezygnacja musi być na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji      (np. 
zwolnienie lekarskie) w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez 
rodzica/opiekuna prawnego. 

 
§6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w każdym 
czasie. 

3. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej. 

 

 

Ruda Śląska 9 lutego 2016 

  


