
           

 
Projekt:  „Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudnienia na europejskim rynku pracy”  

 

 
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu  

„Uczenie się przez całe życie”. 
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą 

odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej 
informacji. 

 

Szkolny regulamin rekrutacji uczestników projektu 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Projekt pn.: „Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do 
zatrudnienia na europejskim rynku pracy” realizowany jest przy wsparciu finansowym 
Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. 

2. Regulamin określa zasady rekrutacji, przyjmowania zgłoszeń oraz zasady kwalifikacji 

uczestników. 
3. Kandydat, to osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na 

podstawie zasad określonych w niniejszym regulaminie.  
4. Uczestnik, to kandydat, który po spełnieniu wszystkich wymogów określonych 

w regulaminie, został zakwalifikowany do udziału w projekcie. 
5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu w zakresie dotyczącym Zespołu Szkół nr 8 

im. Tadeusza Kościuszki, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane 
niniejszym regulaminem, pozostają w gestii dyrektora szkoły. 

 

§ 2 

Zasady rekrutacji kandydatów do udziału w projekcie 

 

1. Projekt obejmuje wsparciem uczniów klas III, kształcących się w systemie dziennym, 
w zawodzie technik usług fryzjerskich, w Zespole Szkół nr 8 w Koszalinie. 

2. Rekrutacja uczniów odbywa się na terenie Zespołu Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki 
w Koszalinie poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.  

3. Złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu 
rekrutacji. 

4. Uczestnicy projektu zobligowani są do dostarczenia innych, wymaganych dokumentów 
oraz zaświadczeń niezbędnych do udziału kandydata w projekcie, a także wyrażenia 
zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych oznacza rezygnację z udziału w projekcie. 

5. Warunkiem koniecznym zakwalifikowania ucznia do udziału w projekcie jest posiadanie 
przez niego dowodu osobistego lub paszportu.  

6. Uczeń zainteresowany udziałem w projekcie, który dostarczy niekompletną 
dokumentację, będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacji dopiero po uzupełnieniu 
wszystkich brakujących informacji i dokumentów. O konieczności uzupełnienia 
dokumentacji, kandydat zostanie poinformowany przez szkolnego koordynatora projektu 
po wstępnej weryfikacji, odbywającej się na bieżąco.  

7. W projekcie nie może wziąć udziału uczeń, który wcześniej uczestniczył w Programie 

Leonardo da Vinci w ranach projektów IVT/PLM/VETPRO (konkursy 2007 – 2012). 

8. Kryteria naboru promują równość szans między mężczyznami i kobietami, nie sugerują 
się przynależnością rasową, etniczną, wyznaniem i orientacją seksualną.  
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§ 3 

Dokumenty rekrutacyjne 

 

1. Kwalifikacji kandydatów do udziału w projekcie dokonuje komisja rekrutacyjna na 
podstawie następujących dokumentów: 
• formularza zgłoszeniowego, 
• kserokopii legitymacji szkolnej, 
• kserokopii dowodu osobistego lub paszportu,  
• kserokopii opinii lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (w przypadku 

posiadania  takiej przez ucznia), 
• zaświadczenia lekarskiego  o braku przeciwwskazań do odbycia praktyki zagranicznej , 

wydane przez, np. lekarza rodzinnego (obowiązek dostarczenia w przypadku 
zakwalifikowania się ucznia do wyjazdu). 

2. Formularze zgłoszeniowe oraz informacje związane z rekrutacją dostępne są u szkolnego 
koordynatora projektu w Zespole Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki oraz na stronie 
internetowej szkoły www.zs8.koszalin.pl. 

 

§ 4 

Rekrutacja i przyjmowanie zgłoszeń 

 
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji uczestników projektu, dyrektor szkoły powołuje 

szkolną komisję rekrutacyjną  w składzie: 
• Dyrektor Zespołu Szkół nr 8 w Koszalinie, 
• Kierownik praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 8 w Koszalinie - koordynator 

projektu, 
• Zastępca koordynatora projektu. 

2. Głównym kryterium naboru uczniów do projektu są uzyskane przez nich wyniki w nauce 
z przedmiotów zawodowych, ocena z zachowania i wynik testu kwalifikacyjnego ze 
znajomości języka angielskiego.  

3. Uczniowie z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zagrożeni wykluczeniem 
społecznym i ekonomicznym, tj. zamieszkujący tereny wiejskie i pochodzący z rodzin 
wielodzietnych (minimum troje dzieci w rodzinie) otrzymują dodatkowe punkty 
w procesie rekrutacji. 

4. Rekrutacja odbywa się w terminach określonych przez dyrektora szkoły, a o jej 
rozpoczęciu niezwłocznie informuje się w formie ogłoszenia. 

5. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

• działania promocyjno – informacyjne, tj. zaproszenie uczniów do udziału w projekcie, 

• złożenie dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów, 

• weryfikacja dokumentów przez szkolną komisję rekrutacyjną pod względem 
formalnym i merytorycznym, która obejmuje przyznanie punktów za: 

• wynik testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego  - max 25 pkt., 
• średnią ocen z przedmiotów zawodowych uzyskanych na koniec I semestru nauki 

w roku szkolnym 2014/2015: 
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Średnia uzyskanych 
ocen 

Liczba przyznanych 
punktów 

powyżej 4,5 25 pkt. 

4,0-4,49 20 pkt. 

3,5-3,99 15 pkt. 

3,0-3,49 10 pkt. 

2,5-2,99 5 pkt. 

poniżej 2,49 0 pkt. 

 
• ocenę z zachowania wystawioną na koniec I semestru nauki w roku szkolnym 
2014/2015:  
 

Ocena z zachowania 
Liczba  przyznanych 

punktów 

wzorowe 20 pkt. 

bardzo dobre 15 pkt. 

dobre 10 pkt. 

poprawne 5 pkt. 

nieodpowiednie 0 pkt. 

 
• potwierdzoną sytuację społeczno - ekonomiczną ucznia:   

 

Kryterium 
Liczba  przyznanych 

punktów 

• miejsce zamieszkania 
na terenach wiejskich  

5 pkt. 

• opinia lub orzeczenie 
Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej 

5 pkt. 

• pochodzenie z 
rodziny wielodzietnej (minimum 
troje dzieci w rodzinie) 

5 pkt. 

 
6. Uczeń maksymalnie może uzyskać 85 pkt.  
7. Dziesięciu uczniów o największej liczbie uzyskanych punktów zostanie 

zakwalifikowanych do udziału w praktykach zagranicznych, kolejnych pięciu stanowić 
będzie listę rezerwową. 

8. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów 
na listach decyduje średnia ze wszystkich przedmiotów uzyskana na koniec I semestru 
nauki w roku szkolnym 2014/2015. 

9. Rekrutację uczestników do udziału w projekcie uznaje się za zakończoną w 
momencie zatwierdzenia przez komisję rekrutacyjną listy podstawowej oraz listy 
uczestników rezerwowych.  
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10. Ogłoszenie wyników rekrutacji będzie dostępne na stronie internetowej szkoły 
www.zs8.koszalin.pl w ciągu 3 dni od jej zakończenia, a osoby zakwalifikowane do  
 
 
udziału w projekcie zostaną powiadomione o tym fakcie pisemnie lub za pomocą poczty 
elektronicznej. 

11. W przypadku, gdy uczestnik rezygnuje z udziału w projekcie lub  nie spełni warunków 
regulaminu, jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej (wg kolejności na liście), o ile 
stopień zaawansowania realizacji projektu na to pozwoli. Decyzję o zakwalifikowaniu 
osoby z listy rezerwowej podejmuje dyrektor szkoły na wniosek szkolnego koordynatora 
projektu. 

12. Prace szkolnej komisji rekrutacyjnej kończy protokół zawierający proponowaną listę 
uczestników projektu oraz listę rezerwową. Protokół wymaga zatwierdzenia przez 
dyrektora szkoły, a jego decyzja jest ostateczna. 

 

§ 5 

Podpisanie umowy o staż i postanowienia końcowe 

 

1. Osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie są zobligowane do 
podpisania umowy o staż wraz z załącznikami, a także wyrobienie EUROPEJSKIEJ KARTY 

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO. 
2. Umowa udziału w projekcie wymaga, w przypadku niepełnoletności ucznia, podpisania 

jej także przez rodzica lub prawnego opiekuna ucznia. 
3. Podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie jest zobowiązaniem ucznia do czynnego 

i pełnego udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu. 
4. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.  

 

 
 

 

 

  
 


