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INFORMATOR DLA UCZNIA/UCZESTNIKA 
PROJEKTU   

 

Projekt:  

„Profesjonalna praktyka twoją szansą”, 

finansowany ze środków Erasmus+. 

  

 

Realizatorem projektu jest: 

Fundacja Wspierania Edukacji im. ks. Stanisława 

Staszica  

89-100 Nakło Nad Notecią, al. Adama Mickiewicza 3 

 

Nakło Nad Notecią, grudzień 2020 r. 
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Źródła finansowania projektu:  

Projekt jest finansowany ze środków Erasmus+. 

Dzięki Projektowi osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe 

za granicą oraz podwyższyć swoje umiejętności językowe. Mobilność ma ułatwić młodzieży 

przejście z etapu nauki do zatrudnienia. 

Numer projektu: 2020-1-PL01-KA102-080525 

Kwota dofinansowania: 100.340,00 EURO  

Czas trwania projektu: 01.12.2020 r. – 30.11.2022 r.  – 24 miesiące 

Liczba osób uczestniczących: 42 uczniów, 6 opiekunów. Łącznie: 48 osób.  

Cel główny projektu:  

 podniesienie jakości pracy członków konsorcjum oraz rozwój kompetencji zawodowych  

i interpersonalnych uczniów i zwiększenie ich mobilności w okresie od 01.12.2020 r.  

do 30.11.2022 r. 

 

Cele szczegółowe projektu:  
 

 stworzenie możliwości potwierdzenia i rozwoju kompetencji zawodowych uczniów  

w ramach wybranych kierunków kształcenia 

 odbycie zajęć praktycznych w firmach celem pogłębienia wiedzy z zakresu ekonomii, 

informatyki, logistyki, turystyki oraz pogłębiania umiejętności praktycznego jej 

zastosowania 

 poszerzanie doświadczenia poprzez nabywanie umiejętności praktycznych w realnych 

warunkach pracy 

 wspomaganie rozwoju osobistego uczniów, rozbudzanie poczucia wiary we własne 

możliwości 

 kształtowanie właściwej postawy uczniów wobec przyszłych pracodawców  

i współpracowników 
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 wykształcenie poczucia odpowiedzialności za sumienne i rzetelne wykonywanie zadań 

 umożliwienie nawiązania kontaktów międzynarodowych 

 podwyższenie kompetencji w zakresie znajomości języków obcych 

 rozbudzenie zainteresowania innymi krajami oraz odmiennymi kulturami. 

Rezultaty projektu: 

 42 uczniów nabędzie nowe umiejętności i kompetencje, w tym pozytywnie zakończy 

praktykę potwierdzoną certyfikatem Europass Mobilność i ECVET 

 42 uczniów podniesienie umiejętności językowe (certyfikaty). 

 wypracowanie gotowości do podejmowania pracy w krajach UE, poprzez  

m.in. podniesienie samooceny 

 poszerzenie oferty edukacyjnej przez szkoły (członków konsorcjum) i podniesienie ich 

rangi jako placówek o wysokim poziomie kształcenia zawodowego  

 zdobycie doświadczenia w zakresie realizacji projektów unijnych. 

 

Uczestnicy projektu:  

Uczniowie techników ZS im. Staszica w Nakle oraz CKZiU w Więcborku uczący się w zawodzie: 

 technik informatyk – klasy II i III 

 technik logistyk – klasy II i III 

 technik obsługi turystyki – klasy II i III 

 technik ekonomista – klasy II i III 
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Planowane terminy wyjazdów i realizacji praktyk: 

 1 grupa - 7 osób +opiekun  

mobilność 2021-04-19 do 2021-05-07 - Włochy (Rimini) 

3 turystyka, 4 informatyka (3os turystyka+2informatyka Nakło, 2os informatyka Więcbork) 

 2 grupa - 7 osób +opiekun  

mobilność 2021-07-26  do 2021-08-13 - Hiszpania (Sewilla) 

3 logistyk i 4 informatyka (2os informatyka + 2os logistyka Nakło, 2os informatyka + 1os 

logistyka Więcbork) 

 3 grupa - 7 osób +opiekun  

mobilność 2021-08-30 do 2021-09-17 - Włochy (Rimini)  

3 turystyka, 4 informatyka (3os turystyka+2os informatyka Nakło, 2os informatyka Więcbork) 

 4 grupa - 7 osób +opiekun 

mobilność 2022-01-31  do 2022-02-18 - Hiszpania (Sewilla) 

2 logistyka, 5 ekonomista (1os logistyka+2os ekonomista Nakło, 2os 1os logistyka+ 3os 

ekonomista Więcbork) 

 5 grupa - 7 osób +opiekun  

mobilność 2022-05-09 do 2022-05-27 - Portugalia (Lizbona) 

7 ekonomista (4os ZS Nakło, 3os CKZiU Więcbork) 

 6 grupa - 7 osób +opiekun  

mobilność 2022-07-04 do 2022-07-22 - Portugalia  (Lizbona) 

7 logistyka (3os Nakło, 4os Więcbork) 

 

Opiekun – przedstawiciel fundacji lub nauczyciel wskazany przez fundację. 

 

Uczniowie realizować będą program stażu codziennie w wymiarze min. 7 godz. dziennie. 
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Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje (obowiązkowe dla uczestników):  

a) faza krajowa 

 przygotowanie pedagogiczne (będzie ukierunkowywać uczestników na zadania jakie 

stawia im Program i założenia projektu. Realizowane będzie jako szereg spotkań, podczas 

których poruszana będzie tematyka związana z umiejętnościami interpersonalnymi, 

radzenia sobie ze stresem w międzynarodowym środowisku pracy, rozwiązywania 

konfliktowych sytuacji, etc).  

Czas trwania: 10 godzin dla każdej z grup. 

 przygotowanie kulturowe (zapoznanie uczestników z koncepcją uczenia się 

międzykulturowego, efektywnym radzeniem sobie w interakcjach z osobami 

pochodzącymi z odmiennych kręgów kulturowych, przełamanie stereotypów, adaptacja 

oraz radzenie sobie z szokiem kulturowym, prezentacja kultury w kraju Partnera, 

elementów geografii, historii, tradycji, zwyczajów, etc.)  

Czas trwania: 15 godzin dla każdej z grup. 

 przygotowanie językowe (językiem stażu będzie język angielski. Zajęcia mające formę 

konwersacji oraz przyswojenia przydatnego słownictwa związanego branżą ekonomiczną, 

logistyczną, obsługą turystyczną i informatyczną (w zależności od kierunku kształcenia 

grupy).  

Czas trwania: 40 godzin dla każdej z grup.  

Uczniowie zobowiązani będą do wypełnienia testu biegłości na platformie OLS przed 

wyjazdem na staż i po jego powrocie) 

b) faza zagraniczna – prowadzona przez partnerów: 
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Hiszpania - euroMindProjects (2 grupy) 

 przygotowanie językowe:   

o Podczas pobytu uczniowie korzystać będą ze wsparcia językowego poprzez 

platformę wsparcia językowego online (OLS). 

 przygotowanie kulturowe: organizacja wycieczek kulturowych do miejsc ciekawych 

historycznie, udział grupy w wieczorze 

Portugalia - Casa da educacao (2 grupy) 

 przygotowanie językowe:   

o Podczas pobytu uczniowie korzystać będą ze wsparcia językowego poprzez 

platformę wsparcia językowego online (OLS). 

 przygotowanie kulturowe: organizacja wycieczek kulturowych do miejsc ciekawych 

historycznie, udział grupy w wieczorze 

 

Włochy - SISTEMA TURISMO S.R.L. socio Unico (2 grupy) 

 przygotowanie językowe:   

o Podczas pobytu uczniowie korzystać będą ze wsparcia językowego poprzez 

platformę wsparcia językowego online (OLS). 

 przygotowanie kulturowe: organizacja wycieczek kulturowych do miejsc ciekawych 

historycznie, udział grupy w wieczorze 
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Uczestnicy projektu otrzymają następujące certyfikaty: 

 Europass Mobilność 

 CV Europejskie 

 Paszport Językowy 

 dokumentacja ECVET 

 list referencyjny od pracodawcy 

 certyfikat potwierdzający odbycie stażu od Lidera 

 certyfikat potwierdzający odbycie przygotowania językowo- kulturowo-pedagogicznego 

od inst. szkoleniowej 

 certyfikat potwierdzający odbycie mobilności zagranicznej wydany przez partnera projektu 

 

Uwaga: w przypadku niedostępności biletów lotniczych oraz powikłaniami związanymi  

z pandemią może nastąpić przesunięcie terminu wyjazdu, zmiana środka transportu, jak 

również forma przygotowania pedagogiczno-kulturowo-językowego. 
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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Profesjonalna praktyka twoją szansą”, 

§ 1. 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu pt.: „Profesjonalna 

praktyka twoją szansą”, który jest realizowany w ramach programu Erasmus+ Kształcenie  

i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 Mobilność edukacyjna.   

§ 2. 

Informacje o projekcie 

1. Projekt realizowany jest przez Fundacje Wspierania Edukacji im. ks. Stanisława Staszica 

w Nakle Nad Notecią, al. Adama Mickiewicza 3 w okresie 01.12.2020 r. – 30.11.2022 r. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ 

Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 Mobilność edukacyjna. Projekt 

skierowany jest do uczniów klas II i III kształcących się w zawodach: technik informatyk, 

technik logistyk, technik ekonomista, technik obsługi turystyki uczących się  

w ZS im. Staszica w Nakle nad Notecią oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego  

i Zawodowego w Więcborku. 

2. W projekcie weźmie udział 42 uczniów podzielonych na 6 grup po 7 osób. 

§ 3. 

Zasady rekrutacji uczestników projektu 

1. Rekrutacja prowadzona będzie szkołach  Zespole Szkół im. Stanisława Staszica  

oraz CKZiU w Więcborku począwszy od stycznia 2021 zgodnie z harmonogramem.  

2. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją umieszczoną na tablicach ogłoszeń  

oraz na stronie internetowej szkół i Fundacji Staszica.  

3. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć 

uczestnictwa w 
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projekcie,  jest uczniem drugiej lub trzeciej klasy w zawodzie: technik informatyk, technik 

logistyk, technik ekonomista lub technik obsługi turystycznej, posiada ważny paszport co 

najmniej na kolejny rok kalendarzowy lub dowód osobisty. 

4. Uczeń ubiegający się o udział w projekcie w wyznaczonym terminie  powinien złożyć  

do koordynatora Pawła Goreckiego następujące dokumenty: 

 Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) - do pobrania ze strony Fundacji Staszica 

 Oświadczenie rodziców/opiekunów (załącznik nr 2) - do pobrania ze strony Fundacji 

Staszica 

 CV Europass – wygenerowany na stronie: https://europa.eu/europass/pl/create-

europass-cv, w języku polskim oraz angielskim 

 List motywacyjny w języku polskim. 

5. Do uczestnictwa w programie zostaną zakwalifikowane osoby, które zdobędą największą 

liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym. 

6. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny list 

głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół 

im Staszica w Nakle nad Notecią, CKZiU w Więcborku oraz na stronie internetowej 

Fundacji Staszica.  

7. Procedura odwoławcza: uczniowi przysługuje odwołanie od decyzji Zespołu 

Rekrutacyjnego w ciągu 7 dni od dnia sporządzenia oficjalnej listy osób 

zakwalifikowanych do wyjazdu. Organem odwoławczym jest Prezes Zarządu 

Fundacji Staszica. Zespół Rekrutacyjny ma obowiązek rozpatrzenia każdego 

odwołania w ciągu dwóch dni i w przypadku decyzji pozytywnej – zmiany wyników 

rekrutacji. 

8. Wolne miejsce, w przypadku, gdy uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie 

skreślony lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych z listy Uczestników, 

zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej. 

9.  Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji uczeń wypełnia oświadczenie  

o wyrażeniu woli uczestnictwa i pisemnie potwierdza zapoznanie się z zasadami udziału  

w projekcie.  

10.  Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje, że uczeń nie może być 

uczestnikiem projektu. 
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11.  Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

12.  W przypadku zbyt małej liczby Uczestników rekrutacja może zostać wznowiona   

w dowolnym momencie trwania projektu. 

13. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach 

decyduje Prezes Zarządu Fundacji Staszica. 

14. Wyniki  rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny są ostateczne. 

15. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu oraz ich rodzice/opiekunowie 

są zobowiązani do udziału w spotkaniu informacyjnym z Koordynatorem w wyznaczonym 

terminie. 

16. Kryteria rekrutacji: 

 średnia ocen końcoworocznych z przedmiotów zawodowych z poprzedniej 

klasy  

(max. 18 pkt., gdzie średnia ocen odpowiada ilości punktów pomnożonej przez 2, klasy 

drugie lub przez 3 klasy trzecie) 

 

 Udział w olimpiadzie zawodowej:  

o szczebel szkolny - 2 pkt,  

o powiatowy 5 pkt,  

o woj. 8pkt,  

o krajowy 10 pkt,  

(liczba pkt za udział w olimpiadach sumuje się, jednak nie może przekroczyć 10 pkt) 
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 ocena z zachowania (max. 5 pkt.) 

o wzorowe 5 pkt,  

o b. dobre 3 pkt,  

o dobre 1 pkt. 

 umiejętność posługiwania się j.ang. - na podstawie testu (max 52 pkt.) 

 na korzyść kandydata (pierwszeństwo we wpisaniu na listę główną) będą mieć 

wpływ jego wybitne osiągnięcia w nauce i zaangażowanie w życie szkoły (max 10 

pkt) 

o działalność wolontariacka powyżej roku 10 pkt,  

o do roku 5 pkt 

 pochodzenie z rodzin dotkniętych trudną syt. ekonomiczną (niski dochód – do 600 

zł brutto na osobę w rodzinie - 5 pkt) 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w procesie rekrutacyjnym wynosi: 100 pkt. 

§ 4. 

Prawa i obowiązki uczestnika Projektu 

1. Każdy Uczestnik ma prawo do:  

 nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował, 

 zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy, 

 otrzymania materiałów promocyjnych. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do:  

 aktywnego uczestnictwa we wszystkich  zajęciach, na które się zakwalifikował – 

szkolenie językowe oraz przygotowanie kulturowe i pedagogiczne (podpis na liście 

obecności), 

 wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, ankiet 

poziomu zadowolenia, 

 do wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych 

osobowych na potrzeby realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich  

ich przedstawiciele 

ustawowi), 
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 uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych i administracyjnych przed wyjazdem  

na praktykę, 

  odbycia praktyki zawodowej zgodnie z jej programem, 

  przestrzegania poleceń opiekuna i zasad regulaminu praktyki zawodowej, 

 uczestnictwa w realizacji programu kulturowego realizowanego podczas pobytu  

za granicą, 

  uczestnictwa w ewaluacji praktyki i projektu (wypełnienia ankiet ewaluacyjnych 

i udostępnienia danych do monitoringu), 

 złożenia raportu końcowego z uczestnictwa w projekcie, 

 uczestnictwa w spotkaniu podsumowującym realizację projektu po zakończeniu 

pobytu za granicą, 

 sporządzenia w formie pisemnej podsumowania z odbytej praktyki (sprawozdanie 

pisemne ze zdjęciami, prezentacja multimedialna). 

 odbycia dwutygodniowej kwarantanny przed planowanym terminem wyjazdu 

 poddanie się testowi na Covid na 72 godziny przed planowanym wylotem (koszt 

szczepienia pokrywa organizator) lub posiadanie zaświadczenia o przyjęciu 

szczepionki na Covid 

 

§ 5  

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie lub unieważnienie umowy 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia 

odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:  

 rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Prezesa Zarządu Fundacji Staszica  

w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny  

(w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez 

rodzica/opiekuna), 

 rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa w przypadku ważnych powodów 

osobistych lub 
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zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność 

rezygnacji. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć 

zaświadczenie do stosownej sytuacji (np. zwolnienie lekarskie),  

w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna. 

2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia  

z listy, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych  

i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji. 

3. W przypadku braku realizacji przez uczestnika jakichkolwiek zobowiązań wynikających  

z umowy lub rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, realizator 

projektu ma prawo rozwiązać lub unieważnić umowę z uczestnikiem i obciążyć  

go częścią bądź łączną sumą kosztów przewidzianych na jego udział w projekcie. 

§ 6. 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie w każdym czasie. 

3. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej. 

Opracowała:        Zatwierdził: 

 Martyna Rode       Paweł Gorecki  
                /Prezes Zarządu Fundacji/ 
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