
Wodzisław Śl., 1 wrzesień 2016r.

Powiatowe Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
w Wodzisławiu Śl  

WARUNKI REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
do udziału w stażu realizowanym w ramach projektu

„Europejskie doświadczenia szansą na lokalnym rynku pracy”

przy wsparciu fnansowym Agencji Narodowej Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach
programu Erasmus+ KA1 - Mobilnosc uczniow i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia
Zawodowe

1.  Uczestnikami  stażu  mogą  byc  uczniowie  i  uczennice  obecnej  trzeciej  klasy Technikum
Nr 1 im. Piastow Śląskich o proflu: technik elektryk, technik mechatronik, technik analityk oraz
technik mechanik a także obecnej klasy drugiej Technikum Nr 1 im. Piastow Śląskich kształcący się
w zawodach: technik elektryk, technik mechatronik, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik
analityk oraz technik mechanik.

2. Uczestnicy zobowiązują się do odbycia etapu przygotowawczego w okresie od 3
października 2016 r. do 29 stycznia 2017 dla obecnych klas trzecich oraz  od 4 października
2017 r. do 28 stycznia 2018 r. dla obecnych klas drugich oraz do wypełniania wszelkich
powinnosci związanych z realizacją stażu.

3. Zainteresowani udziałem w projekcie w roku szkolnym 20176/2017 uczniowie klas trzecich
do dnia 16.09.2016 r. do godziny 15:00 złożą w sekretariacie  szkoły wypełniony i
podpisany formularz zgłoszeniowy.
Uczniowie obecnych klas drugich, ktorzy uprawnieni są do udziału w zagranicznych praktykach w
ramach projektu w roku szkolnym 2017/2018 będą brali udział w 2 rundzie selekcyjnej we
wrzesniu 2017 r.
Formularz ten jest dostępny w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej projektu
www.erasmus.zszwodzislaw.pl
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.  O  zakwalifkowaniu  ucznia  do  udziału  w  stażu  decydowac  będzie  złożenie formularza
w  wyznaczonym  terminie  i  odbyta  rozmowa  kwalifkacyjna.  Oceny merytorycznej
(uwzględniającej oceny z przedmiotow zawodowych, języka angielskiego lub niemieckiego,
zachowania oraz frekwencji w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację) formularzy zgłoszeniowych
dokona komisja w składzie:

- Dyrektor PCKZiU,
- koordynator projektu,
- Kierownik Kształcenia Praktycznego,
- nauczyciel języka angielskiego lub niemieckiego,
- nauczyciel przedmiotow zawodowych własciwych dla danego kierunku,
- wychowawca klasy.

5. Listę kandydatow zakwalifkowanych przedstawia koordynator projektu p o przeprowadzeniu
rozmowy kwalifkacyjnej, ktorej data zostanie podana po złożeniu formularzy rekrutacyjnych.
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6.  W każdej grupie rekrutacyjnej dla każdego zawodu znajdzie się min. 1 osoba, spełniające
kryteria socjalne (wielodzietnosc, sytuacja materialna i socjalna, sytuacja rodzinna, problemy
zdrowotne, inne problemy utrudniające systematyczną naukę) z wyłączeniem kryteriow oceny
merytorycznej. Możliwosc wykorzystania kryterium socjalnego wymagac będzie dokumentu
potwierdzającego jego spełnienie. Dla tych osob jedynym obowiązującym kryterium
merytorycznym będzie ocena z języka obcego własciwego dla kraju wyjazdu (język angielski dla
Irlandii i Portugalii oraz język niemiecki dla Niemiec). 

6. Lista osob zakwalifkowanych w roku szkolnym 2016/2017
– technik mechatronik 8 uczniow + 2 rezerwowych (4 tyg., Braga/Portugalia),
– technik analityk 7 uczniow + 2 rezerwowych (4 tyg., Braga/Portugalia),
– technik mechanik 8 uczniow + 2 rezerwowych (3 tyg., Cork/Irlandia),
– technik elektryk 8 uczniow + 2 rezerwowych (4 tyg., Drezno/Niemcy).
będzie  przedstawiona  na  stronie internetowej projektu i w gablocie na korytarzu szkolnym do
dnia 25 wrzesnia 2016 roku.

Rekrutacja dla grupy uczestniczącej w projekcie w roku szkolnym 2017/2018 
– technik mechatronik 8 uczniow + 2 rezerwowych (4 tyg., Braga/Portugalia),
– technik chłodnictwa i klimatyzacji 7 uczniow + 2 rezerwowych (2 tyg., Braga/Portugalia),
– technik analityk 8 uczniow + 2 rezerwowych (4 tyg., Braga/Portugalia),
– technik mechanik 8 uczniow + 2 rezerwowych (3 tyg., Drezno/Niemcy),
– technik elektryk 8 uczniow + 2 rezerwowych (4 tyg., Cork/Irlandia).
odbędzie się we wrzesniu 2017 r.

7. Uczniowi, ktory nie otrzymał akceptacji komisji przysługuje odwołanie. Powinno byc ono
złożone u koordynatora projektu w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia listy osob zakwalifkowanych
wraz z uzasadnieniem.

8. Odwołanie ucznia rozpatruje Dyrektor PCKZiU w ciągu 3 dni od daty wpływu pisma.

9. Decyzję ostateczną o przyjęciu kandydata na staż podejmuje dyrektor Powiatowe Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Wodzisławiu Śl.

Warunkiem przesunięcia kandydata z listy uczestników na listę rezerwową może byc:

- opuszczenie 25% zajęc przygotowawczych,

- znaczące obniżenie (o min. 0,75 sredniej) ocen z przedmiotow rekrutacyjnych w pierwszym
semestrze roku szkolnego, w ktorym następuje wyjazd,

- niestosowanie się do zaleceń opiekunow bądź koordynatora projektu,

- rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie z powodu uzasadnionych przyczyn losowych (np.:
choroba, sytuacja rodzinna),

Koordynator projektu: Mirosław Michalewski

erasmus@zsz.wodzislaw.pl
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