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 Regulamin projektu  

„Technik Przyszłości- projekt stażowy dla elektryków i elektroników" 

 realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu 

„Erasmus+” o numerze 2015-1-PL01-KA102-014637. 
 

 

§ 1  
 

Zasady ogólne  
 

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Technik Przyszłości - projekt 

stażowy dla elektryków i elektroników"  realizowanym w ramach programu Erasmus + w Zespole 

Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie.  

 1. Projekt finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej Programu Erasmus + 

 2. Okres realizacji projektu od 01.06.2015 r. do 31.05.2017 r.  

 3. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 28 uczniów Technikum Elektryczno- 

 Elektronicznego nr 7 w Krakowie.  

 4. Celem projektu jest: 

 odbycie obowiązkowych praktyk zawodowych przewidzianych w nowej podstawie 

programowej dla technika elektryka i elektronika, okres trwania stażu pokrywa się z czasem 

trwania praktyk określonym w tej podstawie (4 tygodnie dla obydwu kierunków: 1-28 maj 

2016) 

 zdobycie kwalifikacji i umiejętności potwierdzonych certyfikatami EUROPASS, ECVET 

oraz certyfikatami organizacji przyjmującej i firmy, w których odbywać się będą praktyki 

 zwiększenie doświadczenia zawodowego z zakresu elektryki i elektroniki zgodnie  

z najwyższymi standardami 

 poznanie unijnego rynku pracy i umiejętności poruszania się na nim 

 poznanie znajomości zasad bezpieczeństwa, higieny i kultury pracy w Niemczech 

 lepsze przygotowanie uczniów do przyszłej mobilności zawodowej poprzez wzbogacanie ich 

doświadczenia 

 rozwijanie swoich zainteresowań zawodowych, językowych i kulturalnych 

 wzmocnienie umiejętności językowych w zakresie języka technicznego w języku niemieckim 

 poprawa umiejętności językowych w zakresie komunikacji pozazawodowej, języka 

codziennego i potocznego 
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§ 2  
 

Zakres wsparcia  
 

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:  

 60 godzin bezpłatnych zajęć z języka niemieckiego, w tym przygotowanie kulturowe, 

 materiały dydaktyczne, 

 dojazd, wyżywienie, ubezpieczenie oraz opieka podczas miesięcznej praktyki w centrum 

treningowym firmy Robotron Bildungs-und Beratungsztentrum GmbH w Lipsku dla 28 

uczniów kształcących się w zawodach technik elektryk i elektronik.  

 

§ 3  
 

Kryteria kwalifikacyjne  
 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:  

 zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie (dostępny u koordynatora projektu 

i na stronie internetowej szkoły), 

 uzyskanie pozytywnej kwalifikacji Komisji Rekrutacyjnej, 

 udział w szkoleniu kulturowo – językowo, 

 podpisanie, przed wyjazdem na staż regulaminu pobytu. 

 
§ 4  

 

Rekrutacja Uczestników  
 

Rekrutacja uczestników do projektu odbędzie się  do 15 stycznia 2016 roku. 

 
1. W rekrutacji mogą brać udział uczniowie klas III A i III B Technikum Elektryczno-

Elektronicznego nr 7 w Krakowie.  

2. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

 - kierownik laboratorium i warsztatów elektrycznych -Wacław Załucki 

 - koordynator projektu -Renata Stanisławczyk  

 - nauczyciel przedmiotów elektrycznych i elektronicznych- Andrzej Rejman 

 - nauczyciel języka niemieckiego - Magdalena Woźniak 

 

3. Komisja rekrutacyjna na podstawie zebranych danych tworzy listę podstawową z nazwiskami 

uczniów z najwyższą liczbą punktów i listę rezerwową uczestników projektu. Uczniowie z listy 

rezerwowej mogą uczestniczyć w przygotowaniu językowo – kulturowym. 
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4. Kryteria rekrutacji do projektu: 

 

a. Wybór uczniów odbywać się będzie w drodze rekrutacji według następujących kryteriów: 

 - średnia ocen z przedmiotów zawodowych w pierwszym semestrze klasy trzeciej (max 5pkt) 

 - wynik testu  sprawdzającego z podstaw elektrotechniki (max 5pkt) 

 - wynik testu sprawdzającego z języka niemieckiego (max 5pkt) 

 - co najmniej poprawna ocena zachowania w pierwszym semestrze klasy trzeciej (max 5pkt) 

 - opinia psychologa i wychowawcy klasy 

 - w rekrutacji uwzględnione zostanie również kryterium zamieszkania, ponieważ jednym z celów 

projektu jest ułatwienie startu w dorosłe życie zwłaszcza młodzieży z ośrodków wiejskich oraz 

z mniejszymi szansami pochodzącymi z rodzin wielodzietnych i ubogich. 

b. Do odbycia stażu w zostanie zakwalifikowanych 14 uczniów o profilu technik elektryk i 14 

uczniów o profilu technik elektronik z największą liczbą punktów, która będzie sumą punktów 

uzyskanych wg wyżej wymienionych kryteriów oraz najwyższą średnią. 

c. Lista osób zakwalifikowanych zostanie przekazana beneficjentom i ich rodzicom po zakończeniu 

rekrutacji (luty 2016). 

5. Przy tej samej ilości punktów uzyskanych podczas rekrutacji, o miejscu na liście decyduje 

w kolejności: frekwencja na lekcjach, ilość punktów za znajomość języka niemieckiego, średnia 

ocen z przedmiotów elektrycznych i elektronicznych, ocena z zachowania.  

6. W przypadkach spornych uczeń może zwrócić się do Komisji Odwoławczej złożonej z Dyrekcji 

ZSE nr 1 w Krakowie. 

7. Uczniowie potwierdzają udział w projekcie na zebraniu z rodzicami i koordynatorem projektu.  

8. Uczniowie i ich rodzice podpisują przed wyjazdem regulamin pobytu na stażu.  

 

§ 5  

 
Zasady organizacji zajęć kursu przygotowawczego do stażu  

 
1. Zajęcia w ramach przygotowania językowo – kulturowego z j.niemieckiego zorganizowane będą 

w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie.  

2. Zajęcia odbywać się będą w ramach planu lekcji klas  

 Grupa A – od I. 2016 do IV. 2016 - 30 godzin  

 Grupa B – od  I. 2016 do IV. 2016 - 30 godzin  

3. Przed zajęciami  uczestnicy otrzymają podręczniki do nauki języka niemieckiego. 
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4. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mają obowiązek regularnie uczestniczyć 

w organizowanych zajęciach. 

5. Zaległości spowodowane nieobecnością na zajęciach uczestnik ma obowiązek uzupełnić we 

własnym zakresie lub w formie indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym kurs. 

6. Każdą nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić u prowadzących zajęcia. 

7. Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach nie może przekroczyć 20% ogółu godzin.  

8. W przypadku skreślenia ucznia z listy uczestników kursu, jego miejsce zajmie osoba z listy 

rezerwowej. 

9.Skreślony z listy uczeń zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych materiałów.  

 
 

§ 6  

 
Zasady monitoringu  

 
Uczestnicy zobowiązani są do :  

 
1. Potwierdzania swojej obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na liście obecności.  

2. Wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu.  

3. Napisania sprawdzianów/ testów z języka niemieckiego, informatyki i znajomości o kraju partnera 

projektu w ramach ewaluacji przygotowania do stażu.  

4. Sporządzenia raportów i prezentacji multimedialnej po odbyciu stażu.  

5. Informacje, o których mowa w punktach 1-2 będą wykorzystywane przez Beneficjenta w związku 

z jego obowiązkami sprawozdawczymi z realizacji projektu.  

 

 

§ 7  

 
Obowiązki Uczestników projektu  

 
Uczestnicy posiadają następujące obowiązki:  

 
1. Przestrzegać niniejszy Regulamin oraz regulamin pobytu na stażu.  

2. Punktualnie przychodzić na zajęcia.  

3. Rzetelnie przygotowywać się do zajęć zgodnie z poleceniami prowadzących.  

4. Poddawać się monitoringowi zgodnie z zasadami, o których mowa w § 6.  

5. Realizować zadania zlecone przez opiekuna stażu.  

6. Na bieżąco informować nauczyciela przebywającego z uczniami na stażu o wszelkich 
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nieprawidłowościach mających wpływ na realizację stażu.  

7. Codziennie uzupełniać dzienniczek praktyki.  

8. Przygotować raport i prezentację multimedialną uczestnika stażu.  

9. Uczestniczyć po powrocie ze stażu w działaniach upowszechniających rezultaty projektu 

w ramach programu Erasmus+. 

 

 

§ 8  
 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie  
 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach poprzez 

złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji.  

2. Przypadki, o których mowa w pkt. 1 mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej i nie mogą być 

znane przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.  

3. Beneficjent projektu (ZSE nr 1 w Krakowie) zastrzega sobie prawo do skreślenia ucznia z listy 

uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad 

współżycia społecznego.  

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia ucznia z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego 

miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w § 4.  

 

 

§ 9  

 
Postanowienia końcowe  

 
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane będą przez Beneficjenta,  

     tj. Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 września 2015 roku. 

 

 


