Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),
realizowany na zasadach Programu Erasmus+.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
projektu „Moja przyszłość to Europa – zagraniczne staże zawodowe” finansowanego w ramach
Umowy Finansowej nr POWERVET-2014-1-PL01-KA102-001727 w ramach projektu „Staże
zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia
zawodowego” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa Innowacje
społeczne i współpraca ponadnarodowa.
§ 1 Definicje
1. Projekt – projekt „Moja przyszłość to Europa – zagraniczne staże zawodowe”, który jest
realizowany i finansowanego w ramach Umowy Finansowej nr POWERVET-2014-1-PL01-KA102001727 ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) w okresie od 31 grudnia 2014
do 30 grudnia 2016 r.
2. Beneficjent – Fundacja „Learn Co", ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
3. Beneficjenci Ostateczni, Uczestnicy Projektu – uczniowie szkół z województwa dolnośląskiego
oraz lubuskiego i opolskiego uczący się w zawodach budowlanych, którzy kształcą się w zawodach
związanych z usługami dotyczącymi budownictwa (np. murarz, stolarz, elektryk, kamieniarz, ślusarz,
instalatorzy wod-kan, co, gaz).
4. Komisja Rekrutacyjna - komisja powołana przez zarząd Fundacji „Learn Co” w celu
przeprowadzenia rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych. W skład Komisji wchodzi przedstawiciel
zarządu Fundacji „Learn Co” oraz koordynator projektu.
§ 2. Informacje ogólne
1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestników do projektu oraz zasady jego realizacji.
2. Projekt realizowany jest od 31 grudnia 2014 do 30 grudnia 2016 r.
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3. Celem projektu jest zwiększenie mobilności 100 uczniów. Uczestnicy projektu zdobędą nowe
doświadczenia zawodowe, wzbogacą świadomość branżową oraz zapoznają się z nowoczesną
technologią i porównają ich z trendami stosowanymi w Polsce. Staż przyczyni się również do
praktycznego ćwiczenia języka obcego.
4. W ramach projektu realizowane będą następujące elementy szkoleniowe:
 przygotowanie pedagogiczne
 przygotowanie kulturowe
 przygotowanie językowe
 2 tygodniowy staż w Niemczech (Saksonia)
5. Po powrocie ze stażu odbędzie się spotkanie rozliczeniowo-ewaluacyjne.
§ 3 Uczestnicy projektu – Beneficjenci Ostateczni
1. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie szkoły zawodowej lub technikum, o których mowa
w § 1 ust. 3, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami i zostali
zakwalifikowani do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.
2. Osoby zgłaszające chęć udziału muszą spełniać wszystkie kryteria formalne określone w § 1 ust. 3
oraz w § 3 ust. 1.
3. Zakwalifikowani uczniowie biorą udział we wszystkich aktywnościach w ramach projektu
wymienionych w § 2 ust. 4 i 5.
§ 4 Proces rekrutacji
1. Rekrutacja do projektu prowadzana będzie w sposób ciągły i będzie zakończona na ok. 7 tygodni
przed wyjazdem grupy lub do czasu zrekrutowania ostatniego uczestnika projektu. Beneficjent
każdorazowo określi termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów (spotkania rekrutacyjnego).
W procesie rekrutacji przestrzegana jest zasada równości szans, poprzez zapewnienie równych szans
w dostępie do udziału w projekcie zarówno dla uczniów, jak i uczennic.
2. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają formularze zgłoszeniowe (wzór
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa
w formularzu zgłoszeniowym, do biura projektu w terminach zamieszczonych w informacjach na
stronie Fundacji „Learn Co”. Zgłoszenia niekompletne będą wymagały uzupełnienia.
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3. Komisja Rekrutacyjna zweryfikuje pod względem formalnym otrzymane dokumenty (kompletność)
oraz przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z potencjalnymi uczestnikami.
4. Przy wyborze uczestników programu Komisja Rekrutacyjna kierować się będzie oprócz wymogów
formalnych, następującymi kryteriami merytorycznymi:
 poziom znajomości języka obcego (wg kryterium wystarczający/niewystarczający),
 wynik rozmowy kwalifikacyjnej w zakresie kryteriów merytorycznych tj. komunikatywność
(0-3 pkt), motywacja do wyjazdu (0-5 pkt) oraz sprecyzowane cele zawodowe (0-5 pkt).
Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej przyzna punkty za ww. kryteria. Punktami uczestnika będzie
średnia punktów członków komisji.
Minimalna liczba punktów kwalifikujących do udziału w projekcie wynosi 7 punktów.
5. W wyniku rekrutacji dla każdego stażu zostanie utworzona lista główna uczestników (10 uczniów i
uczennic) oraz lista rezerwowa. W razie rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy głównej, na jego
miejsce zostaje zakwalifikowany kolejny w rankingu uczeń z listy rezerwowej.
6. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów takich samych wartości wskaźników
kryterium formalnego i merytorycznego, o kolejności na liście rankingowej rozstrzyga wyższa średnia
ocen z ostatniego świadectwa szkolnego.
7. O zakwalifikowaniu do projektu uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty email
lub telefonicznie.
§ 6 Zasady uczestnictwa
1. Zakwalifikowani uczestnicy projektu podpiszą Umowę o staż regulującą zasady stażu,
Porozumienie o programie stażu oraz Kartę jakości stażu.
2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa we wszystkich działaniach projektu.
3. W ramach projektu pokrywane są wszystkie koszty związane z przygotowaniem językowym,
kulturowym oraz pedagogicznym oraz koszty pobytu na stażu w Niemczech, w tym utrzymania
i kieszonkowe.
4. Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników
w przypadku:
 nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć,
 niezaliczenia przygotowania do wyjazdu,
 samodzielnej rezygnacji uczestnika,
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nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz Regulaminu pobytu na stażu,
skreślenia z listy uczniów szkoły.

5. W przypadku skreślenia uczestnika znajdującego się na liście głównej jego miejsce zajmuje
pierwsza osoba z listy rezerwowej.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Koordynatora
Projektu.
2. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Zarządu Fundacji – odwołanie należy
złożyć wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
3. W przypadku niezakwalifikowania do projektu Uczestnik może aplikować o udział w kolejnym
stażu.

Załączniki:
 formularz rekrutacyjny – zał. 1
 zgoda rodziców lub opiekunów (dla uczniów niepełnoletnich) – zał. 2
 zgoda szkoły – zał. 3
 zgoda pracodawcy (w przypadku uczniów odbywających praktyki w zakładach pracy) – zał. 4
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