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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

KA102- Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego 

             „Od stażysty do specjalisty-  

rozwijamy europejskie kompetencje zawodowe uczniów” 

  

1. Projekt jest skierowany do uczniów Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Macierzy Szkolnej w 

Gdańsku w zawodzie technik handlowiec, technik ekonomista, technik rachunkowości. 

2. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 20 uczniów uczęszczających w roku szkolnym 

2020/2021 do klas drugich po gimnazjum. 

3. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci.  

4. Kryterium naboru stanowią:  

1) nauka w zawodzie technik handlowiec, technik ekonomista oraz technik rachunkowości 

2) znajomość języka obcego zawodowego na poziomie komunikatywnym 

3) chęć odbycia praktyki zawodowej u pracodawcy w Irlandii, 

4) wysoka średnia ocen z przedmiotów zawodowych,  

5) chęć zdobycia nowych doświadczeń zawodowych u pracodawcy zatrudniającego 

pracowników w standardach europejskich, 

6) chęć poznania języka, kultury i obyczajów państwa goszczącego, 

7) dobry stan zdrowia do samodzielnego odbycia praktyki zawodowej u pracodawcy za granicą, 

8) trudna sytuacja materialna uczestnika utrudniająca edukację i wejście na rynek pracy 

9) dostarczenie koordynatorowi projektu wymaganej dokumentacji w wyznaczonym terminie. 

 

5. O udziale w projekcie decyduje liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. Maksymalna liczba 

punktów do zdobycia to 22 punkty, które będą przydzielane według poniższych kryteriów: 

1) średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskanych na zakończenie pierwszej i drugiej klasy 

(włącznie z językiem angielskim zawodowym), 
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       0 pkt - poniżej 1,7 średniej ważonej,  

2 pkt – od 1,7 średniej ważonej, 

3 pkt – od 2,7 średniej ważonej, 

4 pkt – od 3,7 średniej ważonej, 

5 pkt – od 4,7 średniej ważonej, 

6 pkt – od 5,3 średniej ważonej, 

 

2)  ocena wychowawcy (zgodnie z kryteriami przyjętymi w Statucie Szkoły), 

      ocena wzorowa: 4 pkt. 

ocena bardzo dobra: 3 pkt. 

ocena dobra: 2 pkt. 

ocena poprawna: 1 pkt. 

 ocena nieodpowiednia: 0 pkt. 

ocena naganna: 0 pkt.  

 

3)  test sprawdzający z języka angielskiego, 

      0 pkt – poniżej 40% punktów możliwych do uzyskania 

2 pkt – od 40% punktów możliwych do uzyskania 

3 pkt – od 55% punktów możliwych do uzyskania 

4 pkt – od 70% punktów możliwych do uzyskania 

5 pkt – od 85% punktów możliwych do uzyskania 

6 pkt– od 98% punktów możliwych do uzyskania  

 

4) średnia ocen z języka angielskiego uzyskanych na zakończenie pierwszej i drugiej klasy, 

      0 pkt - poniżej 1,7 średniej ważonej,  

      2 pkt – od 1,7 średniej ważonej, 

3 pkt – od 2,7 średniej ważonej, 

4 pkt – od 3,7 średniej ważonej, 
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5 pkt – od 4,7 średniej ważonej, 

6 pkt – od 5,3 średniej ważonej 

 

6. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o kolejności decydować będzie średnia 

ocen ze wszystkich przedmiotów uzyskanych na zakończenie pierwszej i drugiej klasy. 

7. Osoby, które w procesie rekrutacji uzyskają 0 pkt za którekolwiek z w/w kryteriów nie mogą 

brać udziału w projekcie. 

8. Komisja rekrutacyjna na podstawie zebranej punktacji stworzy listę rankingową grupy 

20 uczniów z najwyższą liczbą punktów, pozostałe osoby zostaną wpisane na listę 

rezerwową. 

9. O naborze do projektu decyduje komisja rekrutacyjna w składzie:  

• Dyrektor szkoły- p. Justyna Kulling- Bogdan 

• Koordynator projektu –p. Justyna Kulling-Bogdan 

• Kierownik szkolenia praktycznego- p. Teresa Litwin 

• Pedagog szkolny – p. Dorota Zyskowska 

• Nauczyciel języka obcego zawodowego- p. Justyna Hukałowicz 

• Nauczyciel języka obcego zawodowego -p. Ilona Kaproń 

• Nauczyciel przedmiotów zawodowych- p. Karolina Sikorska 

10. Rekrutacja do projektu przeprowadzona zostanie w zamkniętym przedziale czasowym.  

11. Celem głównym projektu jest: 

• podniesienie kompetencji zawodowych uczniów dla rynku lokalnego i krajowego w zawodzie 

technik handlowiec i technik ekonomista;  

• nabycie doświadczenia zawodowego na rynku europejskim u pracodawcy zagranicznego;  

• podniesienie konkurencyjności- szans na zatrudnienie uczestnika projektu po ukończeniu 

technikum poprzez udział w praktykach zawodowych u pracodawcy zagranicznego o 

standardach europejskich -ECVET; 

• zwrócenie uwagi na pojęcie atrakcyjności mobilności zawodowej w danej grupie zawodowej; 

• podniesienie kompetencji językowych, kulturowych oraz obyczajowych uczestnika projektu.  
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12. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 

✓ uzyskanie wystarczającej liczby punktów w procesie rekrutacji, 

✓ spełnienie 5 z 9 kryteriów naboru,  

✓ dobry stan zdrowia, który pozwala na samodzielne uczestnictwo uczestnika projektu w 

projekcie europejskim, 

✓ złożenie koordynatorowi projektu wszystkich niezbędnych dokumentów w wyznaczonym 

terminie.  

13. Informacja o  projekcie będzie dostępna na stronie internetowej www.seh.edu.gdansk.pl  przez cały 

czas trwania projektu zakładka O SZKOLE- PROJEKTY EUROPEJSKIE-  ERASMUS IRLANDIA 

14. Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej można składać do Dyrektora Szkół Ekonomiczno– 

Handlowych im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku w ciągu 1 miesiąca od dnia podjęcia decyzji o 

zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w projekcie europejskim Erasmus+. 

      Gdańsk, dnia 5 maja 2021 r. 
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