
Zatacznik Nr 1 
do Zarzadzenia Nr3/2016 
Dyrektora CEZiU 
z dnia 09.03. 2016 roku 

Regulamin rekrutacji 

do programu Erasmus+ w ramach projektu pt. „Kompetentny uczen 
kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy" 

§i 

Kandydat zainteresowany uczestnictwem w program ie Erasmus + w ramach projektu pt. 
„Kompetentny uczeh kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy" jest 
zobowiqzany wypehiic formularz zgloszeniowy (zalacznik Nr 1 do niniejszego regulaminu). 

§2 

Komisja rekrutacyjna po analizie wstepnej, wypetnionego formularza ocenia wedtug ustalonej skali 
punktowej i przeprowadza rozmowe kwalifikacyjn^ z kandydatem, ktory zglosil chec uczestniczenia 
w projekcie. 

§3 

Komisja rekrutacyjna podczas weryfikacji kandydatow bedzie braia pod uwage nastepujace elementy: 
uzyskan^ ilosc punktow z oceny formularza, wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Elementy te stanowi^ 
laczn^ ocene kandydata. 

§4 

KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKOW: 

1. Aplikowac o udzial w stazu zagranicznym mog^ tylko uczniowie CEZiU, ktorzy spemili 
nastepujace kryteria formalne: 
•S ucza sie w trybie dziennym, w zawodzie technik informatyk, logistyk, spedytor, 

mechanik, mechanik pojazdow samochodowych, elektryk, technik urzadzeri i systemow 
energetyki odnawialnej, organizacji reklamy i technik handlowiec 

•S w roku szkolnym, w ktorym odbedzie sie staz bedâ  uczniami klas 2 - 4 
•S uzyskali sredni^ ocen z przedmiotow zawodowych przynajmniej 3,5 
S znaj^ dobrze jezyk angielski w mowie i pismie - ocena przynajmniej 3,0 
S ocena z zachowania - dobra i wyzej 
•S frekwencja na poziomie powyzej 85% 
S beda brae udziaf w spotkaniach majacych na celu przygotowanie uczestnikow do 

uczestnictwa w stazu. 

W rekrutacji beda mieli pierwszehstwo osoby ucz^ce sie ze srodowisk w niekorzystnej sytuacji i o 
mniejszych szansach w porownaniu z rowiesnikami, z powodu osobistych trudnosci lub przeszkod, 
ktore ograniczaja ich uczestnictwo w transnarodowych projektach. 
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Kryteria oceny, ktore brane pod uwage przy kwaiifikowaniu kandydatow: 

1. punkty otrzymane za test kwalifikacyjny - max. 20 pkt 

2. punkty otrzymane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, w tym zainteresowania odpowiadajjjce 
tematyce stazu- max. 10 pkt. 

3. punkty otrzymane za udziai w olimpiadach z przedmiotow zawodowych i jezykow obcych oraz 
uczestnictwo w zajeciach pozalekcyjnych - max. 10 pkt. 

4. sredni^ z przedmiotow zawodowych - max. 5 pkt 

5. wysoka frekwencje i wysoka ocena zachowania- max. 5 pkt. 

Max ilosc punktow w drodze kwalifikacji - 50 pkt. 

Wymagania jezykowe: 

-szkola akceptowac bedzie wylacznie uczniow posiadajacych dostateczne kwalifikacje jezykowe, 
pozwalaj^ce im na realizacje stazu za granic^. Znajomosc jezyka obcego nalezy potwierdzic ocen^ 
min. 3,00. 

§5 

„Lista zakwalifikowanych uczestnikow do projektu" oraz „Lista rezerwowa" zostanie 
ogfoszona na stronie internetowej szkoiy www.ceziu.pl 

§6 

W projekcie mog^ brae udziai zarowno kobiety jak i mezczyzni. 

§7 

W przypadku rezygnacji uczestnika z udzialu w Projekcie pierwszehstwo zakwalifikowania sie do 
wyjazdu majâ  uczniowie/uczennice z „ Listy rezerwowej", ktorzy posiadaj^ najwyzsz^ ilosc punktow. 

§8 

W przypadku jesli uczen/uczennica nie zgadza sie z decyzj^ Komisji Rekrutacyjnej w/s rekrutacji 
uczestnikow, ma prawo do odwolania sie od decyzji. Termin odwolania to 7 dni od ogloszenia 
wynikow rekrutacji. Nalezy ztozyc pismo do dyrektora szkory. Dyrektor szkoiy ma 7 dni na udzielenie 
odpowiedzi. 

§9 

Sklad Zespohi ds. rekrutacji okresla zarz^dzenie dyrektora CEZiU Kopernik. 
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§10 

Harmonogram rekrutacji do Portugalii: 

09.03.2016 r. 

upublicznienie regulaminu rekrutacji natablicy ogtoszeniowej i stronie internetowej szkoiy 

09-31.03.2016 r. do godzin y 16.00 

skladanie przez kandydatow formularzy zgtoszeniowych w sekretariacie szkoiy 

01.04-15.04.2016 r. 

praca komisji weryfikujacej ztozone formularze 

20.04.2016 r. o godzinie 10.00 

ogtoszenie listy gtownej kandydatow i listy rezerwowej natablicy ogtoszeniowej. 

Harmonogram rekrutacji do Hiszpanii: 

09.03.2016 r. 

upublicznienie regulaminu rekrutacji natablicy ogtoszeniowej i stronie internetowej szkoiy 

15.10-15.11.2016 r. do godzin y 16.00 

skladanie przez kandydatow formularzy zgtoszeniowych w sekretariacie szkoiy 

23.01 -26.01.12017 r. 
praca komisji weryfikujacej zlozone formularze 

27.01.2017 r.o godzinie 10.00 
ogtoszenie listy gtownej kandydatow i listy rezerwowej natablicy ogtoszeniowej. 

§11 

Regulamin rekrutacji obowi^zuje z dniem ogioszenia. 


