
  

  

Regulamin wyznacza zasady rekrutacji uczestników do projektu "Zawodowcy w Europie" w ramach 
Programu Erasmus + realizowanego przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza 
Kościuszki w Rybniku z partnerem  CELEI  jako organizacją pośredniczącą. 

 
Do projektu w roku szkolnym 2016/2017 zostaje zakwalifikowanych 16 uczniów z klas drugich szkoły 
zawodowej:  

1.Staże w Hiszpanii, w Grenadzie  organizowane są dla 16 uczniów kształcących się w zawodzie 
mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, elektryk. 
 
2.W projekcie w roku szkolnym 2016/2017 mogą uczestniczyć tylko uczniowie i uczennice Zespołu 
Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku, kształcący się w w/w zawodach. 
 
3.Uczniowie/uczennice zakwalifikowani do projektu zobowiązani się wypełnić formularz 
zgłoszeniowy/umowę oraz zgody rodziców na udział w projekcie. 
 
 
4.Uczniowie zostaną zakwalifikowani według następujących kryteriów: (decyduje suma uzyskanych 
punktów) 

•  Średnia arytmetyczna ocen z przedmiotów zawodowych × 3 
•  ocena z języka angielskiego × 2 
•  średnia arytmetyczna ocen z pozostałych przedmiotów × 2 
 
•  frekwencja na zajęciach w szkole w roku szkolnym 2015/2016 (nieobecności 
nieusprawiedliwione):  
0-10 godz.- 2 pkt 
 
•  ocena z zachowania zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania :  
wzorowe- 6 pkt,  
bardzo dobre- 5 pkt 
dobre- 4 pkt 
poprawne- 3 pkt 
nieodpowiednie 2 pkt  
 
•  udział w dodatkowych zajęciach, konkursach, itp. udział w konkursach międzyszkolnych i 
olimpiadach- po 2 pkt za każdy konkurs, olimpiadę max. 10 pkt. 

 
 

•  udokumentowana działalność w samorządzie szkolnym i na rzecz szkoły 1 -10pkt  
 

 
•  wolontariat 1 pkt 
 

5.Naboru 16 uczestników stażu dokona komisja w składzie: dyrektor szkoły, koordynator, wychowawca, 
nauczyciel/ka zawodu. 
 



  

  

6.Uczniowie chętni do wyjazdu na staże powinni złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy w 
sekretariacie ZSM- E im. T. Kościuszki w Rybniku do dnia 24.10.2016r. 
 
 
7.Lista osób zakwalifikowanych na staże do Hiszpanii zostanie ogłoszona w dniu 04.11.2016r. 
 
8.W kwestach spornych ostateczną decyzję podejmie dyrektor szkoły, którego decyzja jest ostateczna. 
 
 
9.Komisja ustali również listę rezerwową. Kolejność na liście jest jednocześnie kolejnością w jakiej będą 
powoływani uczniowie do odbycia stażu w Hiszpanii w przypadku rezygnacji zakwalifikowanego 
uczestnika. 
 
10.W przypadku rezygnacji uczestnika w terminie nie pozwalającym dokonania darmowej zmiany w 
rezerwacji biletu i sprostowania innych dokumentów, koszty ponosi uczestnik. 
11.W terminie do 20.11.2016r zakwalifikowani uczniowie do stażu w Hiszpanii zobowiązani są 
dostarczyć: 

•  kserokopię Europejskiej karty zdrowia (wniosek i założenie w NFZ przy ul. 3 Maja w Rybniku) 
•  kserokopię świadectwa ukończenia klasy I 
•  zaświadczenie lekarskie o możliwości odbycia praktyki za granicą 
•  zgodę rodziców na wyjazd na praktykę do Hiszpanii 
 

12.ZSM-E zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Rekrutacji, o czym poinformuje na stronie 
internetowej szkoły. 
 

13.Treść i interpretacja zapisów Regulaminu Rekrutacji należy do ZSM-E w Rybniku. 


