O GŁOS ZEN IE R EKRU TACYJNE
ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACYJNEJ
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ERASMUS+

,,EUROPEJSKA MOBILNOŚĆ –
MOTYWACJA I MOŻLIWOŚCI”

W związku z zakwalifikowaniem do realizacji projektu mobilności realizowanego w ramach
Programu Erasmus+ o numerze zatytułowanym ,,EUROPEJSKA MOBILNOŚĆ – MOTYWACJA
I MOŻLIWOŚCI”, koordynator projektu ze strony Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Pszowie ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej do udziału w ww. projekcie.
W procesie rekrutacji dotyczącym odbycia stażu zawodowego w Malmo (Szwecja) mogą
wziąć udział uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie, którzy w momencie
jej ogłoszenia znajdują się na etapie kształcenia:




Technikum w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik pojazdów
samochodowych lub Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach: fryzjer, mechanik
pojazdów samochodowych
spełniają wymóg ukończenia 15 lat przed datą mobilności.

1. ZASADY REKRUTACJI
1.1 Uczniowie chcący wziąć udział w projekcie zobowiązani są zapoznać się
z zapisami Regulaminu Rekrutacji oraz złożyć w sekretariacie szkoły lub
u koordynatora projektu od dnia 1.06.2022r. do dnia 10.06.2022r. do godziny
15:00 komplet poprawnie i czytelnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych
(zgodnie z zaleceniami Regulaminu Rekrutacji) obejmujący:
 Formularz aplikacyjny – stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu
Rekrutacji;
1.2 Wszystkie dokumenty dostępne będą na stronie internetowej szkoły w dziale
Aktualności na stronie głównej – post z ogłoszeniem rekrutacyjnym.
Dokumentację wypełnioną zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji można
składać w sekretariacie szkoły.
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1.3 Szczegółowe kryteria rekrutacji (wraz ze skalą punktową) w podziale na: kryteria
formalne, merytoryczne, premiujące i wykluczające zawarte są w Regulaminie
Rekrutacji;
1.4 Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły stworzy listę rankingową
w oparciu o szczegółową punktację zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji. Do
udziału w projekcie zakwalifikowana zostanie wskazana w tabeli poniżej liczba
uczestników, która osiągnęła w wyniku procesu rekrutacji największą liczbą
punktów. Utworzona zostanie także lista rezerwowa.
1.5 Informacja o wynikach rekrutacji zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń obok
pokoju nauczycielskiego najpóźniej dnia 14.06.2022r.
1.6 22.06.2022r. o godzinie 17:00 odbędzie się pierwsze spotkanie organizacyjne dla
zakwalifikowanych uczniów oraz rodziców, na którym podpiszą oni deklarację
uczestnictwa w projekcie oraz zostaną poinformowani o harmonogramie
przygotowań przed mobilnością. Brak obecności na wskazanym spotkaniu
oznacza automatyczną rezygnację z udziału w projekcie.
2. TERMINY REALIZACJI STAŻY
Staż zagraniczny będzie realizowany w pierwszej połowie października 2022 roku –
dokładny termin zostanie podany zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji

Szczegółowych informacji dotyczących wyjazdu i staży udziela koordynator projektu pani
Mirela Szymczak.
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