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Regulamin uczestnictwa w projekcie  
„Słoneczna Hiszpania drogą do sukcesu zawodowego” o numerze 2020-1-PL01-KA102-081195 

w ramach akcji 1. – Mobilność uczniów i kadry  w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 

w programie Erasmus+ w roku 2020 współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej 

Erasmus+” 

§1 

Informacje podstawowe 

1. Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji  i uczestnictwa do projektu ,, Słoneczna Hiszpania 

drogą do sukcesu zawodowego”. 

2. Projekt realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku w okresie 

od 01.09.2020r. – 31.10.2021r. 

3. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ 

4. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. 

5. Biuro projektu mieści się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Płocku, ul. Ułańska 1, 09-402 

Płock, pok. 102, czynne od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 do 16.00, w piątek w godz. 

Od 8.00 do 15:00 / istnieje możliwość dostosowania godzin pracy do indywidualnych potrzeb grupy 

docelowej/. Rekrutacja wraz z ewentualnymi odwołaniami od wyników oceny uczestników do 

projektu będzie odbywać się w terminie 15.09.2020-15.10.2020, z zastrzeżeniem, że Organizator 

może zakończyć rekrutację w terminie wcześniejszym w przypadku zebrania założonej grupy 

docelowej spełniającej wskaźniki projektu. W celu osiągnięcia założonych wskaźników projektu, w 

wyjątkowych sytuacjach rekrutacja decyzją Organizatora może zostać także wydłużona. 

6. Celem projektu jest wzrost jakości, efektywności i skuteczności kształcenia w Technikum ZDZ 

w Płocku w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich (TUF), Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych 

(TŻiUG) oraz Technik Informatyk (TI) w szczególności w zakresie współpracy z pracodawcami. 

7. Słowniczek:  

Uczestnicy z mniejszymi szansami: 

 trudności edukacyjne – osoby młode mające trudności w uczeniu się; osoby przedwcześnie kończące 

naukę; osoby o niskich kwalifikacjach; osoby młode osiągające słabe wyniki w nauce szkolnej. 

 przeszkody natury ekonomicznej – osoby o niskim standardzie życia, niskich dochodach, zależne od 

systemu opieki społecznej; osoby młode długotrwale bezrobotne lub ubogie; osoby bezdomne, 

zadłużone lub doświadczające problemów finansowych; 

 różnice kulturowe – imigranci lub uchodźcy bądź ich potomkowie; osoby należące do mniejszości 

narodowych lub etnicznych; osoby mające trudności z adaptacją językową lub integracją kulturową; 

 problemy zdrowotne – osoby z przewlekłymi problemami zdrowotnymi, poważnymi chorobami lub 

zaburzeniami psychicznymi; 

 przeszkody społeczne – osoby dyskryminowane ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, 

religię, orientację seksualną, itp.; osoby o ograniczonych umiejętnościach społecznych bądź 

wykazujące zachowania antyspołeczne lub ryzykowne; osoby znajdujące się w nieustabilizowanej 
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sytuacji życiowej; (byli) przestępcy, (byli) narkomani i alkoholicy; młodzi rodzice lub osoby samotnie 

wychowujące dzieci; sieroty; 

 przeszkody natury geograficznej – osoby z obszarów oddalonych lub wiejskich, z ograniczonym 

dostępem do transportu publicznego; osoby mieszkające na małych wyspach lub w regionach 

peryferyjnych; osoby z „problematycznych” stref miejskich; osoby z obszarów o słabiej rozwiniętej 

sieci usług (słaba infrastruktura). 

Osoba zagrożona wykluczeniem  społecznym 

 osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy 

społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych wart. 7 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

 osoby, o których mowa wart. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 

 osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny 

przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,  o których  mowa  

w ustawie  z dnia  9  czerwca  2011  r.  o wspieraniu  rodziny  i systemie  pieczy zastępczej; 

 osoby  nieletnie,  wobec  których  zastosowano  środki  zapobiegania  i zwalczania  demoralizacji 

i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach  

nieletnich  (Dz.  U. z2014  r.  poz.  382) 

 osoby  przebywające  w młodzieżowych  ośrodkach  wychowawczych  i młodzieżowych 

ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z2004 r., Nr  256,  poz.  2572,  z późn. zm.);-osoby  z niepełnosprawnością 

 osoby niepełnosprawne w rozumieniu  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  z2011  r.,  Nr  127,  

poz.721,  z późn. zm.), a także osoby  z zaburzeniami  psychicznymi,  w rozumieniu  ustawy z dnia  

19  sierpnia  1994  r.  o ochronie  zdrowia  psychicznego  (Dz.  U.  z2011  r.  Nr  231,  poz.  1375);-

rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie 

pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością; 

 osoby  zakwalifikowane  do  III  profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z2015r. poz. 149, zpóźn. zm.); 

 osoby niesamodzielne; 

 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do  mieszkań  w rozumieniu  

Wytycznych  Ministra  Infrastruktury  i Rozwoju  w zakresie  monitorowania  postępu rzeczowego  

i realizacji  programów  operacyjnych  na  lata  2014-2020; 

 osoby  odbywające  karę  pozbawienia wolności; 

 osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ)  

 

 

 

 

 

§2 
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Uczestnicy projektu 

I. Adresatami projektu jest 30 uczennic/ uczniów oraz 3 nauczycieli/ nauczycielek przedmiotów 

zawodowych. 30 uczestników zostanie wyłonionych z klas II ( 8 osób) oraz klas III (22 osoby) 

(obecnych I II) z Technikum ZDZ w Płocku (T. Usług Fryzjerskich (TUF) – 10 osób z klas III, Technik 

Informatyk (TI)-6 osób z klas III, 8 osób z klasy II -, oraz T.Żywienia i Usług Gastronomicznych(TŻiUG)- 

6 osób z kl III)., których w ramach mobilności wspierać będzie 2 opiekunów/ opiekunek. 

 

§ 3 

Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w projekcie 

1. Osoba przystępująca do projektu zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym regulaminem. 

Regulamin dostępny jest w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu www.zdz-

plock.com.pl w zakładce „Projekty” – „Projekty realizowane”. 

2. Osoba przystępująca do projektu składa formularz rekrutacyjny. 

3. Formularz rekrutacyjny należy złożyć w biurze projektu lub przesłać do biura projektu  

w terminie najpóźniej do 31.09.2020 roku. Niemniej jednak Organizator (ZDZ w Płocku) zastrzega 

sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia procesu rekrutacji w przypadku zebrania grupy  

spełniającej wymagane i/lub preferowane kryteria i wskaźniki projektu. W przypadku przesłania 

drogą pocztową decyduje data wpływu formularza do biura realizatora projektu. 

4. Formularz, który wpłynie po wyznaczonym terminie lub po zakończeniu rekrutacji w wyniku zebrania 

grupy nie będzie podlegał rozpatrzeniu.  

5. Wzór formularza dostępny jest w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu www.zdz-

plock.com.pl w zakładce „Projekty” – „Projekty realizowane”. 

6. Formularz rekrutacyjny powinien zostać wypełniony w języku polskim w sposób czytelny. 

7. Na podstawie formularza rekrutacyjnego zostanie zweryfikowana kwalifikowalność kandydata. 

Rekrutacja odbywać się będzie z zachowaniem zasady równego dostępu i równego traktowania 

wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie z poszanowaniem zasady dobrowolności  

i bezpłatnie udzielanego wsparcia. Projekt przewiduje równy dostęp zarówno dla kobiet, mężczyzn, 

osób z niepełnosprawnościami. Gwarantuje możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń 

wynikających ze stereotypów 

8. Procedura odwoławcza dla uczniów ubiegających się o udział w projekcie będzie miała formę 

pisemną, podpisaną przez ucznia/opiekuna prawnego. Odwołanie będzie rozpatrywane przez min. 3 

członków komisji powołanej decyzją Zarządu ZDZ. Szczegółowa procedura odwoławcza jest dostępna 

dla osób zainteresowanych w biurze projektu.  

§4 

Ocena formularzy rekrutacyjnych 

1. Formularz rekrutacyjny zostanie oceniony przy uwzględnieniu 6 kryteriów formalnych (w tym 5 

kryteriów formalnych w przedziale od 0 do 10 pkt oraz 1 kryterium formalne w przedziale od 0 do 20 
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pkt) i rozmowy kwalifikacyjnej uwzględniającej 4 kryteria w przedziale od 0 do 10 pkt. Łącznie 

maksymalnie można uzyskać 110 punktów. 

2. Opis kryteriów znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. 

3. Formularz rekrutacyjny dotknięty uchybieniami nie podlega ocenie. Za uchybienia uznaje się: 

 brak podpisu kandydata, 

 niewypełnienie wymaganych pól formularza, 

 niekompletność formularza, 

 wypełnienie lub wydrukowanie formularza w sposób nieczytelny w stopniu uniemożliwiającym 

dokonanie jego oceny. 

4. Dokonując oceny formularzy rekrutacyjnych brane będą pod uwagę dowolne źródła informacji, 

mające znaczenie dla oceny formularzy, w tym dane publiczne dostępne w rejestrach. 

5. Formularz rekrutacyjny osoby poświadczającej nieprawdę zostaje odrzucony. 

6. O wynikach oceny formularzy rekrutacyjnych kandydat zostanie poinformowany ustnie/ 

telefonicznie. 

 

§5 

Zakwalifikowanie do udziału w projekcie 

1. Kandydat, który zdobył największą liczbę punktów zostaje zakwalifikowany do udziału  

w projekcie.  

2. Pozostałe osoby tworzą listę rezerwową. 

3. W przypadku niewyłonienia spośród zgłoszonych aplikacji wymaganej liczby uczestników realizator 

projektu przewiduje możliwość dokonania zmiany liczebności uczniów z poszczególnych kierunków 

nauki oraz możliwość dokonania zmiany w stosunku płci (ilość uczennic do uczniów).  Niezależnie od 

liczby przyznanych punktów realizator projektu może odmówić udziału  

w projekcie osobie, której dane wpisane do formularza rekrutacyjnego nie są zgodne ze stanem 

faktycznym lub nie spełniają zakładanych w wniosku wskaźników realizacji celu. 

4. Wyboru uczniów do wyjazdu dokonuje Komisja Rekrutacyjna, składająca się co najmniej z 3 osób: 

z przedstawiciela Dyrekcji Szkoły, Pedagoga Szkolnego oraz Specjalisty ds. funduszy unijnych.  

5. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany inny 

uczeń spełniający kryteria rekrutacji. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego 

do tego wyjazdu bez uzasadnionej przyczyny (wyjątek stanowi tzw. „siła wyższa” 

np. udokumentowana choroba, pobyt w szpitalu; nagła, trudna sytuacja rodzinna), koszty 

wynikające z tej rezygnacji ponosi rodzic / opiekun prawny ucznia.  

 

 

 

 

§6 
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Zakres wsparcia 

1. Kandydat, który zakwalifikował się do udziału w projekcie staje się uczestnikiem kompleksowego 

projektu. 

2. Zakres wsparcia obejmuje mobilność młodzieży polegającą na wyjeździe uczniów/ uczennicza 

granicę na okres 14 dni (w tym 2 dni przeznaczone na podróż + 12 dni pobytu, w tym 10 dni stażu) 

oraz wyjazdu nauczycieli/ nauczycielek za granicę na okres 7 dni (w tym 2 dni przeznaczone na 

podróż + 5 dni stażu): 

 10/ 5 – dniowy staż w hiszpańskich zakładach gastronomicznych dla 6 uczniów/uczennic z TŻiUG 
oraz oraz 1 nauczycielki/ nauczyciela kształcącego w kierunku TŻiUG 

 10/ 5 – dniowy staż w hiszpańskich zakładach fryzjerskich dla 10 uczniów/uczennic z TUF oraz 1 

nauczycielki/ nauczyciela kształcącego w kierunku TUF 

 10/ 5– dniowy staż w hiszpańskich zakładach informatycznych dla 14 uczniów/uczennic z TI (8 z 

klasy II, 6 z klasy III) oraz 1 nauczycielki/ nauczyciela kształcącego w kierunku TI 

 Wyjazd dla uczennic/ uczniów na staż do Hiszpanii (Walencja) w terminie 12.04.2021 – 

23.04.2021 oraz wyjazd nauczycieli/ nauczycielek w terminie 12.04.2021 – 16.04.2021 

poprzedzony będzie przygotowaniem językowo-pedagogiczno-kulturowym.  

 W ramach tego przygotowania uczniowie/uczennice wezmą udział w dodatkowych zajęciach 

z języka angielskiego i języka hiszpańskiego, w spotkaniach pedagogicznych, międzykulturowych, 

szkoleniem BHP z elementami pierwszej pomocy, lekcjami z policjantem oraz doradcą 

zawodowym. 

 Uczestnicy/uczestniczki projektu podczas pobytu będą brali udział w wycieczkach i wyjściach 

kulturoznawczych mających na celu poznanie Walencji.  

   

3. W ramach projektu uczestnikom przysługuje: 

- podróż,  

- zakwaterowanie,  

- wyżywienie,  

- ubezpieczenie,  

- przygotowanie do udziału w projekcie (językowo-pedagogiczno-kulturowe), 

- zapewnienie miejsc odbycia staży. 

 

§7 

Obowiązki uczestników projektu 

Każdy uczestnik projektu  zobowiązuje się do: 

 wypełnienia kompletu wymaganych dokumentów, 

  terminowego i rzetelnego wypełniania powierzonych zadań projektowych,  

 obowiązkowa obecność na spotkaniach dotyczących realizacji projektu,  
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 aktywny udział w pracach projektowych (uczniowie, którzy nie będą się angażować w realizację 

zadań mogą zostać skreśleni z grupy projektowej),  

 wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania form wsparcia, 

 przystąpienia do ewaluacji 

 bieżącego informowania Koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić 

jego dalszy udział w projekcie, 

 usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia, przy 

czym usprawiedliwiane będą nieobecności udokumentowane m. in. zwolnieniami lekarskimi, 

nagłymi ważnymi wypadkami losowymi itp., 

 zapoznania się z art.233 Kodeksu karnego o odpowiedzialności karnej za podanie informacji 

niezgodnych z rzeczywistością i poświadczenia tego faktu w formie oświadczenia, 

 odbycia 10 / 5 – dniowych staży w hiszpańskich zakładach w wyznaczonym terminie , 

 Uczestnicy/uczestniczki projektu podczas pobytu będą brali udział w wycieczkach i wyjściach 

kulturoznawczych mających na celu poznanie Walencji. 

 

§8 

Zasady zachowania się w czasie wyjazdów grupowych w ramach wymiany międzynarodowej. 
 

1 Każdy uczestnik wymiany reprezentuje swoim zachowaniem Szkołę i organ prowadzący 

tj. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku. 

2 W czasie wyjazdów grupowych w ramach wymiany uczestników obowiązuje Regulamin 

Punktowej Oceny Zachowania oraz regulamin wycieczek szkolnych.  

3 Aby uczestnik (uczeń, nauczyciel) mógł wziąć udział w wyjeździe, jest zobowiązany do 

dostarczenia kompletu dokumentów (posiadanie dowodu osobistego/ paszportu, zgody 

rodziców, karty informacyjnej, danych do kontaktu telefonicznego i elektronicznego z uczniem i 

jego rodzicami/opiekunami itp.) w terminie określonym przez koordynatora oraz do pisemnego 

potwierdzenia zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w wyjeździe. Ponadto, wymagana jest 

zgoda na udzielenie pomocy medycznej i posiadanie karty EKUZ, odpowiedniego ubioru, obuwia, 

itp.  

5 Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń koordynatora 

projektu i opiekunów.  

6 Każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom:  

a.  Zakaz samodzielnego oddalania się od grupy.  

b. Zakaz stosowania używek w jakiejkolwiek postaci (dotyczy też napojów energetyzujących).  

6. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia.  
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7.  Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu 

drogowego itp.  

8. Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre imię 

szkoły i kraju. Uczestnicy nie naruszają godności uczestników reprezentujących inną kulturę, 

religię czy przekonania.  

9. W przypadku złamania powyższych reguł, uczeń zostanie wykluczony z dalszego udziału 

w projekcie, jego ocena z zachowania ulegnie obniżeniu oraz zostaną zastosowane kary 

przewidziane w statucie szkoły.  

10. Za wszelkie zniszczenia i szkody w miejscu zakwaterowania przez ucznia odpowiedzialność 

finansową ponoszą rodzice / prawni opiekunowie.  

11.  W momencie przybycia do obiektu noclegowego wszyscy uczestnicy wymiany muszą 

podporządkować się przepisom tam obowiązującym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1.Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych   osobowych 

2. Kryteria rekrutacyjne 

3. Protokół Komisji Rekrutacyjnej 
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