
 

 

 
 
 
 

 

 

Regulamin określający kryteria wyboru i zasady 

rekrutacji do projektu realizowanego przez Zespół 

Szkół Technicznych we Włocławku 
 
 

§ 1 
 
Rekrutacja do projektu na zagraniczną praktykę w Plymouth, UK prowadzona jest w formie 
Konkursu. 
 

§ 2 
 
Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: 
- Dyrektor szkoły 
- Kierownik Szkolenia Praktycznego  
- Koordynator projektu  
- Nauczyciel języka angielskiego 
- Wychowawcy klas  
 

§ 3 
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w tym paragrafie:  
- są uczniami lub absolwentami Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku 
- uczą się na kierunku bądź uczyły się na tych kierunkach: technik mechatronik, technik 
informatyk, technik organizacji reklamy 
- cechuje ich zainteresowanie zawodem  
- czynnie uczestniczą w życiu szkoły oraz aktywne kreują pozytywny wizerunek szkoły w 
środowisku lokalnym z wyszczególnieniem udziału w olimpiadach, konkursach i współpracy 
przy organizacji uroczystości szkolnych i lokalnych (opinia wychowawcy) 
 

§ 4 
 
Kryteria szczegółowe:  
 

a) Złożenie przez kandydata odpowiedniej dokumentacji zawierającej: CV zgodnie z 
obowiązującym drukiem, druk dostępny na stronie internetowej szkoły), 
indywidualny plan rozwoju (zawierający oczekiwania związane z praktykami, plan 



 

 

wykorzystania zdobytej na praktykach wiedzy, zaplanowanie własnej ścieżki kariery 
oraz opis motywacji do udziału w projekcie (0 - 20 pkt.)  

b) Frekwencja oraz średnia ocen z przedmiotów zawodowych z zakończonego przed 
rekrutacją semestru oraz opinia wychowawcy w formie pisemnej   (0 -20 pkt.) 

c) Opinia instruktora praktycznej nauki zawodu (0 -10 pkt.) 
d) Aktywność i zaangażowanie w działania szkoły i poza szkołą lub sformowana chęć 

zwiększenia własnej aktywności w tym zakresie – opinia wychowawcy (0 -10 pkt.) 
e) Wynik, przygotowanego na potrzebę rekrutacji do projektu, testu z zakresu języka 

angielskiego z elementami wiedzy dotyczącej kultury kraju, w którym odbywać będą 
się praktyki (0 -20 pkt.) 

f) Wynik rozmowy kwalifikacyjnej, na której uczeń będzie musiał przedstawić własną 
osobę (w języku angielskim), odpowiedzieć na dwa pytania (w j. polskim), wybrane w 
drodze losowania z zakresu własnych motywacji do udziału w projekcie, współpracy 
w grupie, organizacji czasu pracy (0 – 20 pkt.)  

g) Razem do zdobycia będzie 100 pkt.  
 
W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach  
decyduje średnia ocen z przedmiotów zawodowych 
 

§ 5 
 
Uczeń zgłaszający swoją kandydaturę na wyjazd na praktykę powinien złożyć u koordynatora 
projektu odpowiednią dokumentację (CV zgodnie z obowiązującym drukiem, druk dostępny 
na stronie internetowej szkoły), indywidualny plan rozwoju (zawierający oczekiwania 
związane z praktykami, plan wykorzystania zdobytej na praktykach wiedzy, zaplanowanie 
własnej ścieżki kariery oraz opis motywacji do udziału w projekcie) 
 
 

§ 6 
 
Podstawą kwalifikacji do zagranicznej praktyki zawodowej jest suma punktów otrzymanych 
podczas rekrutacji zgodnie z § 4. 
 

§ 7 
 
Zakończenie naboru : zostanie zaplanowane z początkiem roku szkolnego 2020/2021 

§ 8 
 
Decyzja komisji rekrutacyjnej i przygotowanie ostatecznej listy uczestników projektu oraz 
listy rezerwowej zostanie ogłoszona do : 
 
zostanie zaplanowane z początkiem roku szkolnego 2020/2021 
 
 
 
 
 



 

 

§ 9 
 
Spośród wszystkich kandydatów komisja rekrutacyjna wybierze 90 osób z największą ilością 
punktów. Na podstawie sumy uzyskanych punktów komisja sporządzi dwie listy uczniów 
(główną i rezerwową), którzy zostaną objęci programem praktyk. Poinformowanie 
kandydatów o wynikach rekrutacji nastąpi drogą pisemną. Lista uczestników wraz z listą 
rezerwową zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.  

§ 10 
 
Uczeń, który nie został zakwalifikowany przez komisję do odbywania stażu zagranicznego ma 
prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu 2 tygodni do dyrektora szkoły 
 

§ 11 
 
Zakwalifikowani kandydaci są zobowiązani dostarczyć zaświadczenia lekarskie o braku 
przeciwwskazań do udziału w stażu zagranicznym. 
 

§ 12 
 
Zakwalifikowani kandydaci na staż oraz we wszystkich zajęciach przygotowujących do 
wyjazdu na staż. Dwie nieusprawiedliwione nieobecności dyskwalifikują kandydata do 
udziału w stażu. Jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 
 

§ 13 
 
W trakcie i po stażu uczeń zobowiązuje się: 
- dołożyć wszelkich starań do realizacji w całości programu stażu.  
- ściśle przestrzegać regulaminu praktyk pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w 
projekcie.  
- codziennie punktualnie przybywać na miejsce odbywania stażu.  
- realizować zadania zlecone przez opiekuna stażu.  
- uczestniczyć w imprezach kulturalnych organizowanych podczas stażu.  
- na bieżąco informować nauczyciela przebywającego z uczniami na stażu o wszelkich  
nieprawidłowościach mających wpływ na realizację stażu i stopień satysfakcji uczestnika.  
- w trakcie realizacji stażu codziennie sporządzać zapisy w dzienniczkach praktyk, które będą 
między innymi podstawą do wystawienia oceny zaliczającej staż.  
- sporządzić prezentację multimedialną z przebiegu stażu w celu przedstawienia jej w szkole  
po powrocie.  
- wypełniać ankiety jakościowe dotyczące satysfakcji uczniów z uczestnictwa w projekcie.  
- przybyć na wyznaczone przez koordynatora projektu spotkanie w celu przygotowania  
i wysłania raportu końcowego uczestnika, które odbędzie się w terminie do 30 dni po    
zakończeniu stażu.  
- wypełnić raport, zapisać, wydrukować, podpisać dostarczyć do koordynatora projektu.  
- po powrocie ze stażu uczestniczyć w działaniach promujących program ERASMUS +. 
 

 
 



 

 

 
§ 15 

 
- osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie na listę podstawową ma prawo do rezygnacji 
z udziału w projekcie bez podania przyczyn, jeśli rezygnacja zostanie zgłoszona pisemnie w 
miejscu prowadzenia rekrutacji najpóźniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem wsparcia. 
- w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie ucznia, rezygnację składa rodzic/opiekun 
prawny. 
- beneficjent projektu dopuszcza tylko w przypadkach uzasadnionych zdarzeń losowych 
niezależnych od uczestnika rezygnację z udziału w danej formie wsparcia w trakcie ich 
trwania. 

§ 16 
 
- W uzasadnionych przypadkach zastrzega się prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 
 
- Niniejszy regulamin określa kryteria wyboru i zasady rekrutacji do projektu i został 
pozytywnie zaopiniowany prze Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Technicznych we 
Włocławku   
 
 
 
 
Akceptacja: Przewodniczący Rady Pedagogicznej  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki : 
 
- Ogłoszenie  
- CV 
- Osobowe wyniki rekrutacji do projektu  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 Włocławek , ………………………… 

 

Nauka - klucz do świata. Praktyki zawodowe uczniów 
ZST w ramach projektu ERASMUS + 

 

  

OGŁOSZENIE 
 
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku informuje, iż rozpoczyna działania związane z realizacją 

projektu w ramach programu ERASMUS+ . Jest to projekt związany z mobilnością zagraniczną 

uczniów w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego w zawodzie technik mechatronik, 

technik informatyk, technik organizacji reklamy 

 

Uczestnicy projektu: 40  najlepszych uczniów wybranych w drodze rekrutacji + 4 opiekunów  

Miejsce docelowe: Plymouth, Wielka Brytania  

Termin mobilności zagranicznej: ……………………………………..  

Realizacja projektu będzie odbywać się sukcesywnie.  
 
Poszczególne etapy realizacji będą podawane do wiadomości publicznej poprzez:  
 
1. Stronę internetową szkoły  

2. Portal społecznościowy Facebook szkoły  

3. Sekretariat szkoły  

4. Tablica ogłoszeń w budynku głównym ZST Włocławek  
 

Etapy realizacji projektu:  

I etap – Informacja o rekrutacji, rozpoczęcie rekrutacji, ogłoszenie ostatecznej listy uczestników oraz listy 
rezerwowych uczestników,  
 
II etap – przygotowanie do stażu obejmujące: przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne i zawodowe 
 
III etap- wyjazd  
 
IV etap – ewaluacja  

 
 
 

Koordynator projektu  
……………………… 

 

  



 

 

 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE   

 [Opisz oddzielnie każde doświadczenie zawodowe. Zacznij od najbardziej aktualnego.] 
 

WYKSZTAŁCENIE I ODBYTE 
SZKOLENIA   

Opisz oddzielnie każdy ukończony typ / rodzaj kursu / kształcenia. Zacznij od najbardziej aktualnego.] 

 

[Wypełnianie wszystkich pól w CV nie jest obowiązkowe. Pola niewypełnione należy usunąć.]  

  

 Wpisz nazwę ulicy, numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj  

 Wpisz numer telefonu     Wpisz numer telefonu komórkowego        

 Wpisz adres e-mail  

Wpisz adres swojej strony www  

Wpisz typ komunikatora internetowego Wpisz konto(a) na komunikatorze internetowym   

Płeć Wpisz płeć | Data urodzenia dd/mm/rrrr | Narodowość Wpisz narodowość / narodowości  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STANOWISKO O JAKIE SIĘ 
UBIEGASZ 

STANOWISKO / ZAWÓD 
PREFEROWANE MIEJSCE 

ZATRUDNIENIA 
STUDIA NA JAKIE SKŁADASZ 

PODANIE 
OŚWIADCZENIE OSOBISTE 

Wybierz z listy: Stanowisko o jakie się ubiegasz / Stanowisko/Zawód 
/ Preferowane miejsce zatrudnienia / Studia na jakie składasz 
podanie / Oświadczenie osobiste (usuń opisy w lewej kolumnie, 
które Cię nie dotyczą) 

Wpisz daty (od - do) Wpisz zawód lub zajmowane stanowisko 

Wpisz nazwę i adres pracodawcy (wpisz również adres strony www pracodawcy, jeśli posiada) 

▪ Wpisz podstawowy zakres wykonywanych prac i obowiązków 

Typ działalności lub sektor Wpisz typ działalności lub sektor  

Wpisz daty (od - do) Wpisz nazwę / tytuł uzyskanych kwalifikacji Wpisz poziom ERK 
(jeżeli znasz) 

Wpisz nazwę i adres instytucji edukacyjnej / szkoleniowej (wpisz również nazwę kraju)  

▪ Wpisz podstawowe dziedziny kształcenia / nabyte umiejętności zawodowe 

 
 
 
 
 
 

UMIEJĘTNOŚCI   

Język ojczysty Wpisz język ojczysty / języki ojczyste 



 

 

 [Usuń puste pola.] 

 

 
 

 

 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE   

 

  

Inne języki ROZUMIENIE  MÓWIENIE  PISANIE  

Słuchanie  Czytanie  Porozumiewanie się  
Samodzielne 

wypowiadanie się   

Wpisz języki, które znasz Wpisz poziom  Wpisz poziom  Wpisz poziom Wpisz poziom Wpisz poziom 

 Wpisz nazwę certyfikatu językowego. Dodaj poziom językowy, jeśli znasz. 

Wpisz języki, które znasz Wpisz poziom Wpisz poziom Wpisz poziom Wpisz poziom Wpisz poziom 

 Wpisz nazwę certyfikatu językowego. Dodaj poziom językowy, jeśli znasz. 

 Poziomy: A1/A2: podstawowy  -  B1/B2: samodzielności  -  C1/C2: biegłości 
Europejski system opisu kształcenia językowego 

Umiejętności komunikacyjne Wpisz swoje umiejętności komunikacyjne. Opisz w jaki sposób zostały zdobyte. Przykład: 

▪ dobre umiejętności komunikacyjne zdobyte poprzez doświadczenie w pracy na stanowisku 
kierownika sprzedaży 

 

 

 

 

 

Umiejętności organizacyjne / 
kierownicze 

 

 

 

Wpisz swoje umiejętności organizacyjne / kierownicze. Opisz w jaki sposób zostały zdobyte. Przykład:  

▪ umiejętności przywódcze (aktualnie odpowiedzialny za pracę 10 osobowego zespołu) 

Umiejętności zawodowe Wpisz umiejętności zawodowe nie wymienione w inny miejscu. Opisz w jaki sposób zostały zdobyte. 
Przykład:  

▪ dobra znajomość procesów kontroli jakości (aktualnie odpowiedzialny/na za audyt jakościowy) 

Umiejętności cyfrowe SAMOOCENA 

Przetwarzanie 
informacji 

Komunikacja 
Tworzenie 

treści 
Bezpieczeństwo 

Rozwiązywanie 
problemów 

 Wpisz poziom Wpisz poziom Wpisz poziom Wpisz poziom Wpisz poziom 

 Poziomy: podstawowy  -  samodzielności  -  biegłości 
Umiejętności cyfrowe - Tabela samooceny  

 Wpisz nazwę certyfikatu w dziedzinie TIK (ICT) 

 Wpisz swoje inne umiejętności obsługi komputera. Opisz w jaki sposób zostały zdobyte. Przykład 

▪ dobra znajomość pakietu biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzia do tworzenia 
prezentacji) 

▪ dobra znajomość narzędzi do edycji zdjęć nabyta w trakcie realizacji pasji fotografa-amatora 

Inne umiejętności Wpisz pozostałe istotne umiejętności nie wymienione w innym miejscu. Opisz w jaki sposób zostały 
zdobyte. Przykład: 

▪ pierwsza pomoc: certyfikat w udzielaniu pierwszej pomocy, uzyskany podczas kursu nurkowania  

 

 

 

 

Prawo jazdy 

Wpisz posiadane kategorie prawa jazdy. Przykład: 

B 

Publikacje Usuń opisy w lewej kolumnie, które Cię nie dotyczą. 

http://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/digital-competences


 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezentacje 

Projekty 

Konferencje 

Seminaria 

Dyplomy i nagrody 

Członkostwo 

Referencje 

Klauzula o przetwarzaniu danych 
osobowych 

Cytowania 

Kursy 

Certyfikaty 

Przykład publikacji: 

▪ Jak napisać dobre CV, New Associated Publishers, London, 2002.  

Przykład projektu: 

▪ Nowa biblioteka publiczna w Pruszkowie. Główny architekt odpowiedzialny za projektowanie, 
produkcję, licytację i nadzór budowalny (2008-2012).  

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu 
do treści moich danych oraz ich poprawiania.  

ZAŁĄCZNIKI   

 Wpisz listę dokumentów stanowiących załączniki do Twojego CV. Przykłady: 

▪ kopie / odpisy świadectw i dyplomów 



 

 

 
 

 
Włocławek, …………………….. 

Osobowe wyniki rekrutacji do projektu 
 

 Nauka - klucz do świata. Praktyki zawodowe 
uczniów ZST w ramach projektu ERASMUS + 

 

 
Imię i nazwisko Wyniki 

Klasa …………….. 

CV zgodnie z obowiązującym drukiem, druk dostępny na stronie internetowej szkoły), 

indywidualny plan rozwoju (zawierający oczekiwania związane z praktykami, plan 

wykorzystania zdobytej na praktykach wiedzy, zaplanowanie własnej ścieżki kariery oraz 

opis motywacji do udziału w projekcie  

 

Frekwencja oraz średnia ocen z przedmiotów zawodowych z zakończonego przed 

rekrutacją semestru  

 

Opinia instruktora praktycznej nauki zawodu   

 

Aktywność i zaangażowanie w działania szkoły i poza szkołą lub sformowana chęć 

zwiększenia własnej aktywności w tym zakresie – opinia wychowawcy  

 

Wynik, przygotowanego na potrzebę rekrutacji do projektu, testu z zakresu języka 

angielskiego z elementami wiedzy dotyczącej kultury kraju, w którym odbywać będą się 

praktyki 

 

Wynik rozmowy kwalifikacyjnej, na której uczeń będzie musiał przedstawić własną osobę 

(w języku angielskim), odpowiedzieć na dwa pytania (w j. polskim), wybrane w drodze 

losowania z zakresu własnych motywacji do udziału w projekcie, współpracy w grupie, 

organizacji czasu pracy  

 

Razem   

 
Wypełnia komisja rekrutacyjna: 
 
Decyzja komisji rekrutacyjnej: 
 
1. Pozycja na liście uczestników zakwalifikowanych na staż ……………………. 
2. Pozycja na liście rezerwowej ……………………….. 


