
                                                                   

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  W PROJEKCIE 

„Dobre zawody: Plastyk kontra Elektryk” 

realizowanego w ramach programu Erasmus+ 

przez Fundację Nowe Technologie 

w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie 

§ 1. 

Informacja o projekcie. 

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzenia procesu rekrutacji uczniów 

projektu oraz ogólne zasady uczestnictwa w projekcie. 

 

2. Projekt „Dobre zawody: Plastyk kontra Elektryk ” jest realizowany przez Fundację Nowe 

Technologie (FNT) w Zespole Szkół Plastycznych (ZSP), w ramach programu Erasmus+ Kształcenie 

i szkolenia zawodowe. 

 

3. Głównymi celami projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów oraz 

zwiększanie szans uczniów na zatrudnienie poprzez uzyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych dzięki poszerzeniu, uzupełnieniu i uzyskaniu wiedzy i umiejętności z zakresu pracy w 

różnych technikach, stosując różne narzędzia przy danej technice oraz poznając nowe materiały, 

z których będzie mógł tworzyć swoje dzieło. Dla nauczycieli staż zagraniczny przyczyni się do 

podniesienia ich kompetencji zawodowych.  

 

4. Projekt jest realizowany w terminie od 01.09.2014 r. do 31.08.2016 r.  

 

5. Udział w projekcie jest bezpłatny.  

 

6. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 40 uczniów ZSP i 6 nauczycieli ZSP 

spełniających kryteria udziału w projekcie. 

 

                                            

§ 2. 

 

Uczestnicy projektu i kryteria naboru. 

 

1. Uczestnikiem projektu może być uczeń i nauczyciel Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie. 



2. Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w projekcie jest złożenie Formularza zgłoszeniowego wraz z 

wymaganymi załącznikami do szkolnego koordynatora projektu p. Agnieszki Owsiak. 

 

3.   Szczegółowe kryteria naboru uczestników do projektu są następujące: 

      Dla uczniów: 

 Typ szkoły – Liceum Plastyczne, Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, Policealne 

Zawodowe Studium Plastyczne 

 Klasa – II LP, III LP, IV OSSP, V OSSP /II, III termin wyjazdu/, I LP /dotyczy III terminu/,  

I PZSP, II PZSP /I termin/ 

 Średnia ocen z ostatniego roku nauki (kopia świadectwa szkolnego) 

 Frekwencja za ostatni rok nauki  

 Ocena z języka angielskiego 

 Niepełnosprawność w rodzinie 

 Objęcie ucznia pieczą zastępczą 

 Samotne wychowywanie ucznia przez rodzica 

 Wielodzietność rodziny 

 

      Dla kadry nauczycielskiej: 

 

 Nauczyciel przedmiotów artystycznych  

 Znajomość j. hiszpańskiego/angielskiego w stopniu komunikatywnym 

 Społeczna praca na rzecz szkoły i środowiska artystycznego 

 Działalność zawodowo-artystyczna poza szkołą 

 Angażowanie i motywowanie młodzieży 

 

4.   Dla uczniów dwa pierwsze kryteria są bez punktów, natomiast pozostałe są punktowane 

      w   skali 0 do 5 pkt. Dla uczniów maksymalna liczba do zdobycia to 35 punktów. 

Natomiast jeśli chodzi o nauczycieli, to pierwsze kryterium jest bez punktów, natomiast pozostałe 

są punktowane w skali 0 do 5 pkt. Maksymalna liczba dla nauczycieli do zdobycia to 20 punktów. 

Suma zdobytych punktów decyduje o miejscu kandydata na liście. Spośród wszystkich 

kandydatów komisja rekrutacyjna wybierze 40 uczniów z największą ilością punktów oraz 6 

nauczycieli (wyjeżdżających do Hiszpanii). 

               

 

§ 3. 

 

Przebieg rekrutacji. 

 

1. Zaplanowano przeprowadzenie rekrutacji do udziału w projekcie, w trakcie którego wyłonionych 

zostanie 4 grupy uczestników - uczniów wraz z listą rezerwową oraz 1 grupa uczestników - 

nauczycieli wraz z listą rezerwową.  

 



2. Rekrutacja do projektu trwa od 18 września do 3 października 2014 r. Informacje o rekrutacji 

rozpowszechniane będą przez szkolnego koordynatora projektu ZSP i pracowników FNT  

zaangażowanych w realizację projektu. 

Ważne terminy:  

a) Termin przekazania Formularza zgłoszeniowego do szkolnego koordynatora projektu mija  

30 września 2014 r. 

b) Ostateczne ogłoszenie wyników rekrutacji odbędzie się do 3 października 2014 r.  

 

3. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

 Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych 

 Nauczyciel zawodu/Szkolny Koordynator projektu 

 Przedstawiciel Fundacji Nowe Technologie 

 

4. Komisja Rekrutacyjna, zgodnie z przyznanymi punktami w poszczególnych kategoriach, sporządza 

listę osób zakwalifikowanych do projektu oraz listę osób rezerwową. Liczba uczniów (główna i 

rezerwowa) zamieszczona zostanie na stronie internetowej szkoły, fundacji oraz na szkolnej 

tablicy ogłoszeń. 

 

5. Kandydatom do udziału w projekcie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji 

Rekrutacyjnej do Prezesa FNT, w formie pisemnej, w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia 

wyników rekrutacji. Rozpatrzenie odwołania następuję w terminie do 7 dni od dnia złożenia 

odwołania i ma charakter ostateczny. 

 

6. W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem 

ucznia umieszczonego na liście głównej ( wysoka absencja w szkole, nieobecność na zajęciach 

przygotowawczych lub spotkaniach informacyjnych, brak zaangażowania w realizację projektu), 

zostanie on wykluczony z projektu zagranicznych praktyk a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba 

z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności. 

 

7. W zajęciach przygotowawczych do wyjazdu aktywnie uczestniczą również osoby z listy 

rezerwowej. 

 

§ 4. 

Zakres wsparcia 

1. W ramach projektu każdy uczestnik objęty zostanie następującymi formami wsparcia: 

a) przygotowanie w kraju: językowe, pedagogiczne i kulturowe 

b) 2 tygodniowe praktyki zawodowe uczniów oraz tygodniowe praktyki zawodowe dla 

nauczycieli w Hiszpanii 

 

2. Przygotowanie w kraju: językowe, pedagogiczne i kulturowe: 

 20 godzin zajęć z języka branżowego, 

 15 godzin zajęć związanych z tematyką realizowanego projektu, 

 15 godzin zajęć z przygotowania kulturowego. 



        Zajęcia odbywać się będą przed wyjazdem, zgodnie ze wspólnie ustalonym harmonogramem 

spotkań. 

3.   Planowane terminy wyjazdów: 

a) dla uczniów: 

 19.01. – 01.02.2015 r.: praktyki konserwatorskie w Grenadzie dla 10 słuchaczy z 

       I i II roku PZSP 

 09. – 22.03.2015 r. warsztaty artystyczne dla 20 uczniów z klas II, III LP oraz IV,  

                      V OSSP w Grenadzie 

 14. – 27.09.2015 r.: warsztaty artystyczne dla 10 uczniów z klas I, II, III LP oraz  

        IV, V OSSP w Kordobie 

 

b) dla nauczycieli: 

 11. – 17.01.2015 r. – 6 osób 

 

c) Praktyczne dwutygodniowe szkolenia zawodowe dla uczniów odbędą się w Grenadzie w 

Centro Albaicini  i Esceula de Arte oraz w Kordobie w Academi Cordoba.  

Natomiast tygodniowy staż dla nauczycieli odbędzie się w Grenadzie, także w Centro 

Albaicini  i Esceula de Arte.  

Szczegółowy program zostanie przedstawiony uczestnikom przed wyjazdem każdej z grup.  

 

d) W ramach projektu każdemu z uczestników zostanie zapewniony: 

 podróż do kraju odbywania praktyk i powrót do Polski 

 zakwaterowanie i wyżywienie podczas pobytu za granicą 

 ubezpieczenie: następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz koszty leczenia za 

granicą (KL). 

 

e) Staż ma charakter nieodpłatny. Podczas stażu się nie zarabia, ale też nie ponosi się kosztów 

związanych z ubezpieczeniem, przejazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem podczas pobytu 

z granicą.  

 

 

                                                      § 5.  

                                      

Obowiązki uczestników 

 

1. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane są do terminowego wypełnienia 

dokumentów wymaganych przez Narodową Agencję programu Erasmus+ i Fundację Nowe 

Technologie.  

 

2. Zakwalifikowany uczestnik jest zobowiązany brać udział we wszystkich etapach realizacji 

projektu. 

 

3. Uczestnicy, którzy zrezygnują z udziału w projekcie, ponoszą koszty w części proporcjonalnej do 

nakładów finansowych już poniesionych przez Fundację Nowe Technologię. 



 

4. Uczestnicy, którzy ze względów dyscyplinarnych zostaną wykluczeni z udziału w projekcie 

ponoszą pełne skutki finansowe związane z tym faktem. 

 

 

§ 6. 

 

Obowiązki uczestników 

 

1. Fundacja Nowe Technologie zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do Regulaminu lub 

wprowadzenia dodatkowych postanowień, jeśli wynikać one będą z obowiązków związanych z 

prawidłową realizacją projektu. 

 

2. W przypadku dokonania zmian w regulaminie rekrutacji, informacja na ten temat dostępna 

będzie na stronie internetowej szkoły http://www.zsp.tarnow.pl i fundacji 

www.fundacjanowetechnologie.pl  

 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

 

4. Szczegółowe informacje o Programie Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej: 

http://erasmusplus.org.pl/ 

http://www.fundacjanowetechnologie.pl/

