REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW NA STAŻE I PRAKTYKI
ORGANIZOWANE W RAMACH OSI INWESTYCYJNEJ
10 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WK-P
NA WAKACJE LETNIE 2018
Staże i praktyki są realizowane dla uczniów Zespołu Szkół Drzewnych im. Stanisława Staszica w
Bydgoszczy
I. Informacje o projekcie

1) Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10
Innowacyjna Edukacja RPO WK-P 2014-2020.
2) Cele projektu :
 przygotowanie i przeprowadzenie staży zawodowych dla uczennic/uczniów klas techników oraz praktyk
dla uczennic/ uczniów zasadniczej szkoły zawodowej wchodzących w skład Zespołu Szkół Drzewnych w
Bydgoszczy.
 wyposażenie uczennic/uczniów w poszerzone i nowe kompetencje oraz umiejętności zawodowe
ułatwiające wejście na rynek pracy;
 współpraca z pracodawcami przy organizacji procesu kształcenia zawodowego.
II. Organizacja stażu
1) Staż/praktyka uczennicy/ucznia odbywać się będzie u pracodawcy, z którym szkoła zawrze umowę o
prowadzenie stażu/praktyki.
2) Program stażu/praktyki dla każdego zawodu opracuje wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel uczący
przedmiotu zawodowego we współpracy z przedstawicielem pracodawcy.
3) Opiekę nad uczniem i realizacją stażu/praktyki w miejscu pracy sprawuje wskazany przez pracodawcę
opiekun.
4) Program stażu/praktyki zostanie dostosowany do warunków zakładu pracy, indywidualnych potrzeb ucznia
we współpracy z opiekunem stażu/ praktyki.
5) Stażysta/praktyka trwa 150 godzin w ciągu czterech tygodni wakacji letnich.
6) Za odbycie stażu/praktyki stażysta/praktykant otrzymuje stypendium.
7) Szczegółowe zasady udziału w stażu/praktyce, dokumentowania jego przebiegu i wypłaty stypendium
określa umowa zawarta pomiędzy szkołą a uczestnikiem projektu – stażystą/praktykantem.
8) Liczba miejsc:
a) Technikum Drzewne – zawód technik technologii drewna – 9 miejsc (staże)
– zawód technik hodowca koni – 3 miejsca (staże)
b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 – zawód stolarz – 11 miejsc (praktyki).

III. Udział w projekcie

O udział w projekcie mogą się ubiegać uczennice i uczniowie klas 1, 2, 3 i 4 technikum( technik hodowca koni
i technik technologii drewna ) oraz klasy 1, 2 i 3 szkoły zawodowej w zawodzie stolarz wchodzących w skład
Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy, którzy ukończyli 17 rok życia.
1) Projekt w równym stopniu odnosi się do dziewcząt i chłopców, uczennic i uczniów o specjalnych potrzebach
(np. niepełnosprawnych). Służy wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży narażonej na wykluczenie
społeczne ze względu na złą sytuację życiową (uczennice/uczniowie znajdujący się w gorszej sytuacji będą
traktowani priorytetowo).
2) W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które nie korzystały lub nie korzystają ze wsparcia w formie
staży lub praktyk zawodowych u pracodawców w innych projektach w ramach Osi Priorytetowej 10
Innowacyjna Edukacja RPO WK-P 2014-2020.
3) Osoby ubiegające się o udział w projekcie muszą złożyć do 20 kwietnia 2018 roku wydruk formularza
zgłoszeniowego (załącznik nr 1) z danymi potwierdzonymi odręcznym podpisem.
4) Uczestnicy projektu zostaną wyłonieni w toku postępowania kwalifikacyjnego.
5) Z zakwalifikowanymi uczestnikami projektu zostaną podpisane umowy o organizację stażu/praktyki.
6) Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.
IV. Postępowanie rekrutacyjne
1) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
2) W skład komisji wchodzą: nauczyciel przedmiotów zawodowych drzewnych i przedmiotów zawodowych w
zawodzie technik hodowca koni oraz szkolny koordynator projektu.
3) Termin posiedzenia komisji wskazuje dyrektor szkoły w piśmie powołującym komisję.
4) Podstawą zakwalifikowania kandydatki/kandydata do projektu jest suma punktów przyznanych zgodnie
z poniższymi kryteriami:
Kryteria formalne
1. Jest uczniem/uczennicą 1,2,3 klasy zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie stolarz, 1,2,3,4 technikum
w zawodzie technik technologii drewna lub 1,2,3,4 technikum w zawodzie technik hodowca koni.
2. Ma ukończone 17 lat
3. Nie uczestniczył/a w projektach realizowanych w ramach Osi Inwestycyjnej 10 Regionalnego Programu
Operacyjnego WK-P.
Kryteria dodatkowe
4. Średnia ocen z wszystkich przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych
w I półroczu roku szkolnego w którym praktyka będzie realizowana wg. tabeli 1.
5. Suma frekwencji na półrocze i za miesiące luty - marzec na zajęciach szkolnych wg. tabeli 2.
6. Pozytywna opinia wychowawcy i nauczycieli przedmiotów zawodowych – 1 pkt.
7. Za trudną sytuację rodzinną (wychowawca lub pedagog) – od 0 do 4 pkt.
8. Zaangażowanie w życie szkoły, postawa społeczna itp. wg. tabeli 3.

Tabela 1.
Średnia ocen
4,50 – 6,00
4,00 – 4,49
3,50 – 3,99
<3,50

Ilość punktów
3
2
1
0

Frekwencja na półrocze
95 – 100 %
90 – 94 %
80 – 89 %
< 80 %

Ilość punktów
3
2
1
0

Kryterium
Reprezentowanie szkoły w konkursach zewnętrznych
Zdobyte wyróżnienia i nagrody w konkursach zewnętrznych
Pełnienie funkcji w samorządzie szkolnym
Udział w wolontariacie
Inne…

Ilość punktów
1
1
1
1
1

Tabela 2.

Tabela 3.

5) Uczestnikami projektu zostają osoby, które uzyskały najwyższą sumę punktów w danym technikum czy
szkole zawodowej, zgodnie z podaną wyżej liczbą miejsc.
6) Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządza się protokół.
7) Komisja rekrutacyjna sporządza listę rezerwową osób, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie.
W przypadku rezygnacji uczestnika jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
8) Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej na
parterze w budynku szkoły.
9) Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
10) Osoba zakwalifikowana do realizacji projektu może zrezygnować z uczestnictwa w stażu/praktyce przed jego
rozpoczęciem (tj. przed podpisaniem umowy), składając u szkolnego koordynatora projektu stosowne
oświadczenie.
10)Komisja rekrutacyjna może odstąpić od powyższych procedur jeśli liczba chętnych jest równa liczbie miejsc
zaplanowanych w projekcie.
V. Postanowienia końcowe
1) Za kontakt z uczestnikami projektu, opiekunami stażu/praktyki i pracodawcami odpowiada koordynator
projektu Roman Hernet.

