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Regulamin rekrutacji do projektu 
„PROinGEO- Zawodowiec w geodezji” 

dla uczniów i nauczycieli Technikum Geodezyjnego w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu, numer: 
2021-1-PL01-KA122-VET-000033945 realizowany w okresie 31.12.2021 - 31.12.2022 w ramach 
programu Erasmus+ , Akcji 1: Mobilność Edukacyjna, sektor Kształcenia i szkolenia zawodowego 
przez Fundację Rozwoju i Innowacji WIR w porozumieniu z Zespołem Szkół Budowlanych w Radomiu. 

§1 
DEFINICJE  

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:  
a. Projekt – należy przez to rozumieć projekt pt. „PROinGEO- Zawodowiec w geodezji” 

współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach programu Kształcenie i szkolenie 
zawodowe (VET) – Erasmus+”;  

b. Organizacja wysyłająca – należy przez to rozumieć Fundację Rozwoju i Innowacji WIR w 
porozumieniu z Zespołem Szkół Budowlanych w Radomiu;  

c. Proces rekrutacji – rozumie się przez to prowadzenie postępowania w sprawie przyjęcia do 
udziału w projekcie uczniów uczących się w roku szkolnym 2021/2022 w klasie III Technikum 
geodezyjnego oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych (geodezyjnych) w Zespole Szkół 
Budowlanych w Radomiu; 

d. Uczestniczka/Uczestnik – należy rozumieć przez to: 

• uczennicę/ucznia klasy III Technikum geodezyjnego w ZSB w Radomiu, która/y spełnia 
wymogi określone w Regulaminie, został/a zakwalifikowana/y do udziału w 
Projekcie, dostarczyła/ł wypełniony i podpisany komplet dokumentów 
rekrutacyjnych zgodnie z listą kontrolną 

• Nauczyciela/nauczycielkę uczącego przedmiotów zawodowych na kierunku Technik 
geodeta w ZSB w Radomiu, która/y spełnia wymogi określone w Regulaminie, 
został/a zakwalifikowana/y do udziału w Projekcie, dostarczyła/ł wypełniony i 
podpisany komplet dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z listą kontrolną 

§2 
INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzenia procesu rekrutacji uczniów 
i nauczycieli w ramach projektu oraz ogólne zasady uczestnictwa w projekcie. 

2. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 
3. Projekt  „PROinGEO- Zawodowiec w geodezji” jest realizowany przez Fundację Rozwoju i 

Innowacji WIR, która jest beneficjentem Programu Erasmus+ na podstawie podpisanej 
umowy o dofinansowanie 2021-1-PL01-KA122-VET-000033945 

4. Głównymi celami projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego uczniów, 
wypracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu praktyk zawodowych, rozwój zawodowy i 
osobisty uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu oraz rozwój 
kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz potencjału cyfrowego 26 uczniów i 3 
nauczycieli.  

5. Projekt jest realizowany w terminie od 31.12.2021 r. do 31.12.2022.  
6. Udział w projekcie jest dofinansowany w ramach programu Erasmus+.  
7. W ramach całego projektu wsparciem objętych zostanie 26 uczniów Zespołu Szkół 

Budowlanych w Radomiu- Technikum geodezyjne oraz 3 nauczycieli przedmiotów 
zawodowych- geodezyjnych spełniających kryteria udziału w projekcie. Mobilności odbędą 
się w roku szkolnym 2021/2022. 
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§ 3 

ZASADY REKRUTACJI 
1. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnie z zasadą bezstronności oraz 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.   
2. Rekrutacja będzie prowadzona na terenie Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu Technikum 

Geodezyjnego.   
3. Wzory dokumentów rekrutacyjnych umieszczone są na stronie www.fwir.pl oraz w sekretariacie i 

pedagoga Zespołu Szkół Budowalnych w Radomiu.   
4. Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest dostarczenie prawidłowo i kompletnie wypełnionych 

dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu: Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR, ul. Wiosenna 1, 26-613 
Rajec poduchowy lub ul. Kościuszki 7 sekretariat lub pedagog Zespołu Szkół Budowalnych w Radomiu 
pokój 112. Dokumenty można składać za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub osobiście w 
godzinach 7.30 – 15.30 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ankapiszczekz@gmail.com Za dzień 
złożenia dokumentów liczy się data wpływu. 

5. Osoba zgłaszająca swój udział otrzyma indywidualny numer nadany w momencie złożenia dokumentów.  
6. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest gwarancją zakwalifikowania się do Projektu.  
7. Kompletne zgłoszenie obejmuje:   

a. podpisany formularz zgłoszeniowy  

 
 
 

§4 
UCZESTNICY PROJEKTU I KRYTERIA NABORU 

KRYTERIA REKRUTACYJNE- uczniowie: 
1. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych, uzyskana w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 

(0 – 5 pkt):  

• 2,50 – 2,99 = 1 pkt,  

• 3,00 – 3,49 = 2 pkt,  

• 3,50 – 3,99 = 3 pkt, 

• 4,00 – 4,74 = 4 pkt, 

• ≥ 4,75 = 5 pkt. 
2. Ocena z języka angielskiego, uzyskana w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 (0 – 5 pkt.):  

• niedostateczna = 0 pkt 

• dopuszczająca = 1 pkt,  

• dostateczna = 2 pkt,  

• dobra = 3 pkt,  

• bardzo dobra = 4 pkt,  

• celująca = 5 pkt.  
3.  Zachowanie, poziom kultury osobistej, oceniane na podstawie oceny z zachowania, 

uzyskanej w poprzednim roku szkolnym (0 – 5 pkt.):  

• naganne oraz nieodpowiednie = 0 pkt,  

• poprawne = 1 pkt,  

• dobre = 2 pkt,  

• bardzo dobre = 4 pkt,  

• wzorowe = 5 pkt. 
4. Frekwencja 

• 100% - 95% - 5 pkt. 

• 94, 9% - 90% - 4 pkt 

• 89,9% - 85% - 3 pkt 

• 84,9 % - 80 % - 2 pkt 

http://www.fwir.pl/
http://www.fundacjaeco.org.pl/
mailto:ankapiszczekz@gmail.com
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• 79,9 - 75% - 1 pkt 

• Poniżej 74,9 % - 0 pkt 
5. Zaangażowanie ucznia w życie szkolne i pozaszkolne, w tym (udział w konkursach 

językowych, zawodowych, zaangażowanie w samorząd szkolny, wolontariat, udział w 
zawodach sportowych itd.) (0 – 5 pkt) – 1 pkt za każdą formę aktywności potwierdzoną przez 
wychowawcę i nauczycieli uczących. 

6. Mniejsze szanse – trudna sytuacja materialna rodziny, rodzina niepełna i/lub wielodzietna, 
zamieszkanie na terenach wiejskich, różnice kulturowe, udokumentowane problemy 
edukacyjne, niepełnosprawność (0 – 5 pkt) – przyznawane na podstawie informacji 
posiadanych przez wychowawcę  

• 0 pkt w przypadku braku trudnych sytuacji,  

• 2 pkt w przypadku wpisywania się sytuacji w 1 z kryteriów,  

• 5 pkt w przypadku wpisywania się sytuacji w 2 lub więcej kryteriów. 
7. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim (0-5 pkt)  
8. Łączna suma punktów rekrutacyjnych możliwa do zdobycia to 35 pkt. 
9. Skład komisji rekrutacyjnej: 

1) Prezes zarządu Fundacji Rozwoju i Innowacji WIR; 
2) Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu; 
3) Pedagog szkolny Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu 

KRYTERIA REKRUTACYJNE- nauczyciele: 
1. Znajomość języka angielskiego, oceniona na podstawie testu: 

• 0-50% - 0 pkt. 

• 51-75%- 1pkt. 

• 76-100%- 2 pkt. 
2. Nauczanie przedmiotów zawodowych na kierunku Technik Geodeta w Zespole Szkół 

Budowlanych w Radomiu (0 – 3pkt.) 
3. Opinia Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu (0 – 1 pkt.). 
4. Plan wdrożenia zdobytych podczas job shadowing umiejętności w metodologii prowadzonych 

zajęć. (0 – 5pkt.) 
5. Skład komisji rekrutacyjnej: 

1) Prezes zarządu Fundacji Rozwoju i Innowacji WIR; 
2) Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu; 
3) Przewodniczący zespołu nauczycieli przedmiotów zawodowych. 

6. Etapy rekrutacji:  
I etap – weryfikacja kompletności dokumentów oraz kwalifikowalności pod względem spełnienia 
kryteriów formalnych grupy docelowej, przyznanie punktów premiujących dla Kandydatów/ek 
spełniających wymogi formalne:  
II etap – wybór uczestników z najwyższą punktacją.   

7. Zgłoszenia, które nie są kompletne i/lub nie zawierają danych umożliwiających kontakt z Kandydatem/ 
Kandydatką nie podlegają rozpatrzeniu.   

8. Kwalifikacji dokona Komisja Rekrutacyjna.  
9. Utworzona zostanie lista podstawowa oraz lista rezerwowa. Do projektu zostaną zakwalifikowane 

osoby z największą liczbą punktów, z zastrzeżeniem osiągnięcia wskaźników realizacji celu.   
10. Osoby wybrane do projektu w wyniku rekrutacji zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu się do 

projektu telefonicznie.   
11. W przypadku nagłej rezygnacji osoby zakwalifikowanej do projektu, Komisja Rekrutacyjna może 

zakwalifikować do projektu następną osobę z listy rezerwowej z zachowaniem kolejności wynikającej z 
listy rezerwowej.   

12. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.   
13. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.  
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§ 5 
PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

1. Od negatywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie w ciągu 3 dni 
kalendarzowych od momentu ogłoszenia wyników. Odwołania złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane.  

2. W odwołaniu należy wskazać argumenty wraz z uzasadnieniem.  
3. Odwołanie należy złożyć u koordynatora projektu. 
4. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Komisję w ciągu 1 dni kalendarzowych.  
5. Powtórna ocena jest oceną ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. 

§ 6 
ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Za moment przystąpienia uczestnika do Projektu przyjmuje się moment podpisania 
niezbędnych dokumentów.   

2. Uczestnik projektu zobowiązany/na jest do:  
a. zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego postanowień,  
b. regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w każdym etapie projektu, do 

którego zostanie zakwalifikowany, w terminach i miejscach wyznaczonych przez 
realizatora projektu, 

c. rzetelnego przygotowywania się do szkoleń i spotkań przygotowawczych,  
d. przeprowadzenia oceny znajomości języka online poprzez system OLS, 
e. szanowania i przestrzegania regulaminów i zasad określonych przez instytucję 

przyjmującą obowiązujących w miejscu odbywania praktyk oraz zakwaterowania,  
f. każdorazowego potwierdzania poprzez złożenie podpisu na stosownej liście swojej 

obecności, odbioru materiałów/certyfikatów,  
g. rzetelnego przygotowywania się oraz przystępowania do przewidzianych testów/ 

egzaminów weryfikujących postępy w nauce,  
h. wypełniania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu, monitoringiem, 

ewaluacją oraz upowszechnianiem jego rezultatów w czasie trwania projektu i po 
jego zakończeniu,  

i. bieżącego informowania koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących 
zakłócić jego dalszy udział w projekcie,  

j. bieżącego informowania koordynatorów projektu o zmianie swojego statusu lub 
danych wskazanych na etapie podpisania deklaracji uczestnictwa,  

k. posiadania w trakcie wyjazdu wszystkich wymaganych dokumentów, w tym 
Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego 

l. przekazaniu niezwłocznie informacji w związku z zakażeniem lub 

podejrzeniem zakażeniem się wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania 

rozpowszechniania się stanu epidemii 
m. przestrzeganiu regulaminu obowiązującego w instytucji przyjmującej w Danii  
n. podporządkowania się poleceniom opiekunów wyjazdu, 

3. Każdy Uczestnik projektu ma prawo do:  
a. udziału w przygotowaniu organizacyjnym, językowym i kulturowym,  
b. udziału w 2-tygodniowej mobilności w Danii, mającej na celu odbycie praktyk 

zawodowych,  
c. zakwaterowania w Danii,  
d. pełnego wyżywienia podczas pobytu w Danii,  
e. nieodpłatnego transportu z Polski do miejsca odbywania staży i z powrotem 
f. pakietu ubezpieczeń w ramach dodatkowej polis grupowej imiennej wykupionej 

przez WIR na potrzeby realizacji zagranicznej mobilności,  
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g. zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,  
h. otrzymania bezpłatnych materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych 

do prawidłowej realizacji zajęć,  
i. otrzymania certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w danej formie 

wsparcia w ramach projektu,  
j. otrzymania wszystkich niezbędnych informacji o Programie, projekcie, beneficjencie, 

partnerze (opiekunach, osobach odpowiedzialnych za realizację poszczególnych 
działań projektowych, w tym ich numerów telefonów i adresów e-mailowych) 
warunkach uczestnictwa w projekcie, wymaganych dokumentach, przydatnych 
danych teleadresowych,  

k. otrzymania dokumentu potwierdzającego odbycie praktyk zawodowych wraz z oceną 
praktyk w systemie ECVET,  

l. otrzymania certyfikatu Europass-Mobilność. 
§ 7 

NIEOBECNOŚĆ, REZYGNACJA I PRZERWANIE UDZIAŁU W PROJEKCIE 
      1.  Uczestnik/czka zobowiązany/na jest do:  

a. poinformowania koordynatora projektu o swojej przewidywanej nieobecności na 
zajęciach przygotowawczych telefonicznie najpóźniej w przeddzień jej wystąpienia 
lub w terminie natychmiastowym od daty zaistnienia zdarzenia,  

b. co najmniej 80% obecności w przygotowaniu językowym,  
c. co najmniej 80% obecności w zajęciach kulturowych,  
d. w trakcie pobytu za granicą – do niezwłocznego informowania opiekunów lub 

przedstawiciela partnera zagranicznego o przyczynie nieobecności na praktykach.  
1.  Skreślenie z listy uczestników – Uczestnik zakwalifikowany do udziału w projekcie może 

zostać skreślony z listy uczestników, w przypadku gdy:  
a. w sposób rażący naruszy Statut Szkoły lub regulamin projektu, 
b. zostanie skreślony z listy uczniów ZSB,  
c. nie będzie uczestniczył w programie przygotowawczym, nie usprawiedliwiając swojej 

nieobecności na zajęciach (minimalna wymagana frekwencja na zajęciach to 80%),  
d. nie przystąpi w wyznaczonym terminie do podpisania stosownych dokumentów  

wymaganych do realizacji projektu. 
2. W szczególnych sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach  

(np. długotrwała choroba lub inny ważny powód) uczniowie/nauczyciele zakwalifikowani 
do projektu mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa, po złożeniu pisemnego oświadczenia 
o rezygnacji i jego przyczynach do koordynatora projektu. 

3. W przypadku skreślenia z listy mobilności z powodów innych niż podane w § 6 pkt 1-2 
i niezakwalifikowanych przez Dyrektora szkoły i Prezesa zarządu WIR jako sytuacja losowa, 
uczestnik pokrywa koszty uczestnictwa w projekcie. 

4. W miejsce ucznia/nauczyciela, który zrezygnował z udziału w projekcie lub został skreślany 
z listy uczestników, wchodzą kolejni uczniowie/nauczyciele z listy rezerwowej.  

§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją projektu sprawował będzie koordynator 
projektu z ramienia Fundacji Rozwoju i Innowacji WIR.  

2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje koordynator 
projektu z ramienia Fundacji Rozwoju i Innowacji WIR. 

3. W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

4. Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.  
5. Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania projektu. 

 


