
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

 pt.: „Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej                                                         

polsko-niemieckiego pogranicza”  

 

w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 

dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej – Karamać                                      

w Gorzowie Wlkp. 

 

 

 

I. Informacje ogólne  

 

1. Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie pt.: „Transgraniczna 

edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej  polsko-niemieckiego pogranicza” 

realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 

2014-2020 

 

2. Beneficjentem projektu jest Miasto Gorzów Wlkp. Instytucją realizującą jest Zespół Szkół 

Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej – Karamać  w Gorzowie Wlkp. 

 

3. Projekt jest realizowany w terminie 01.04.2018 r. - 30.04.2020 r. 

 

4. Celami projektu są: 

• zacieśnienie współpracy i wymiana doświadczeń z niemieckim partnerem w celu 

dostosowania programów nauczania do potrzeb transgranicznego rynku pracy,  

• rozszerzenie oferty edukacyjnej dopasowanej do regionalnego rynku pracy 

• poszerzenie kompetencji językowych poprzez naukę języka niemieckiego (w trakcie kursu 

językowego oraz realizacji polsko-niemieckich działań projektowych) 

• doskonalenie kompetencji zawodowych poprzez działania projektowe ( wizyty studyjne, 

warsztaty zawodowe, treningi motywacji zawodowej oraz szkolenia gastronomiczne)  

• poprawa mobilności przyszłych absolwentów na rynku pracy,  

• doskonalenie kompetencji międzykulturowych ( poznanie kultury i zwyczajów regionu 

Brandenburgii i województwa lubuskiego ), osobistych i społecznych ( umiejętność 

współpracy w zespole, kształtowanie postaw takich jak: rzetelność, sumienność                                

i odpowiedzialność za powierzone zadania ). 

 

5. Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej                             

– Karamać w Gorzowie Wlkp.  

 

 

 



 
 

6. Działania projektowe dla uczniów obejmują:  

• wizyty studyjne na terenie regionu Brandenburgii i województwa lubuskiego, 

• treningi motywacji zawodowej, 

• kursy języka niemieckiego i warsztaty zawodowe, 

• szkolenia gastronomiczno - językowe 

 

7. Udział w projekcie jest bezpłatny, jego koszt jest współfinansowany z funduszy Unii 

Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu 

Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 i budżetu państwa. 

 

 

 

II. Obowiązki uczestników 

 

1. Uczestnik projektu zobowiązuje się do:  

• systematycznego i aktywnego uczestnictwa w kursie języka niemieckiego,  

• podpisywania list obecności podczas zajęć,  

• przystępowania do sprawdzenia umiejętności językowych,  

• pełnego i aktywnego udziału w w/w działaniach projektowych, 

• przestrzegania regulaminów miejsc realizacji działań projektowych, 

• udziału w ewaluacji i upowszechnianiu wyników projektu, 

• bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach, mogących zakłócić udział w projekcie 

oraz usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności na zajęciach, 

• zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jego przestrzegania, 

• wyraża zgodę na przetwarzanie danych uczestnika projektu (dane osobowe będą 

przetwarzane przez realizatora projektu wyłącznie w celu udzielenia wsparcia w realizacji 

projektu, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach projektu), zgodnie                            

z podpisanymi oświadczeniami (uwzględniającymi wymogi RODO), załączonymi do 

formularza rekrutacyjnego. 

 

2. W przypadku:  

• zmiany miejsca nauki przez uczestnika projektu,  

• niewypełniania przez uczestnika obowiązków określonych w niniejszym regulaminie,   

• rezygnacji z uczestnictwa w projekcie z przyczyn losowych,  

uczeń zostaje skreślony z listy uczestników projektu. 

 

 

 

 

 

 



 
 

III. Rekrutacja 

 

1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w miesiącach: wrzesień i październik 2018 r. oraz 

wrzesień i październik 2019 r. W wyniku rekrutacji zostanie wyłonionych 8 uczestników 

projektu dla działań: wizyty studyjne, treningi motywacji zawodowej, warsztaty zawodowe 

oraz szkolenia gastronomiczno – językowe. Ponadto wyłonionych zostanie 10 uczestników 

projektu dla działania kurs języka niemieckiego.  

 

2. Spośród osób niezakwalifikowanych do poszczególnych działań zostanie stworzona grupa 

rezerwowa, złożona każdorazowo z 2 uczniów. 

 

3.  W przypadku niewyłonienia odpowiedniej ilości uczestników projektu zostanie ogłoszony 

nabór uzupełniający. 

 

4. Zainteresowane osoby powinny złożyć wypełniony formularz rekrutacyjny wg załączonego 

wzoru  we wskazanym przez Zespół Koordynujący terminie i miejscu. 

 

5. Skład Zespołu Koordynującego stanowią: Kierownik projektu, Koordynator działań 

merytorycznych oraz Specjalista ds. rekrutacji i ewaluacji. 

 

6.  Formularze będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej. 

 

7. Ocena formalna wniosków o udział w projekcie zostanie dokonana przez Zespół Koordynujący                           

i obejmować będzie:  

• sprawdzenie kompletności dokumentacji (złożenie odpowiedniego formularza 

rekrutacyjnego),  

• sprawdzenie terminu złożenia aplikacji.  

Dokumentacja niekompletna lub złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 

 

8. Ocena merytoryczna wniosków o udział w projekcie zostanie dokonana na podstawie analizy 

formularzy  zgodnie z następującymi kryteriami:  

 

• wyniki w nauce za rok  szk. 2017/2018 oraz 2018/2019: 

1) średnia ocen ogólna:  

⎯ do 3,90     ( 5 pkt. ) 

⎯ powyżej 3,91  ( 10 pkt. ) 

 

2) ocena z języka niemieckiego:  

⎯ dopuszczający ( 1 pkt. ) 

⎯ dostateczny ( 3 pkt. ) 

⎯ dobry  ( 4 pkt. ) 

 



 
 

⎯ bardzo dobry  ( 5 pkt. ) 

⎯ celujący  ( 6 pkt. ) 

 

3) ocena zachowania: 

⎯ naganne  ( 0 pkt. ) 

⎯ nieodpowiednie  ( 0 pkt. ) 

⎯ poprawne  ( 3 pkt. ) 

⎯ dobre  ( 4 pkt. ) 

⎯ bardzo dobre  ( 5 pkt. ) 

⎯ wzorowe  ( 6 pkt. ) 

 

• inne osiągnięcia uczniów – w tym: udział w konkursach, aktywność pozaszkolna                             

i rozwijanie zainteresowań (wymagane jest potwierdzenie uczestnictwa lub zaświadczenie 

instytucji / opiekuna / organizatora danej aktywności)        ( 5 pkt. ) 

 

• status uczestnika (niepełnosprawność, rodzina wielodzietna, rodzina niepełna)      ( 3 pkt. ) 

 

9. Zespół Koordynujący na podstawie powyższych kryteriów dokona kwalifikacji uczestników 

(przyznając odpowiednią ilość punktów – max. 30 pkt.), następnie sporządzi listę osób                       

z największą ilością punktów zakwalifikowanych do uczestnictwa w poszczególnych 

działaniach projektu oraz listę rezerwową  uczniów  z kolejną, mniejszą ilością punktów.  

 

10. W przypadku: 

• uzyskania przez uczniów takiej samej ilości punktów o miejscu na liście zdecyduje wyższa 

średnia ocen (jeżeli kwestia pozostanie nadal nierozstrzygnięta – decydować będą                          

w następującej kolejności: wyższa ocena z języka niemieckiego i ocena zachowania), 

• zdarzeń losowych miejsce ucznia zakwalifikowanego z listy podstawowej zajmuje kolejny  

z listy rezerwowej. 

 

11. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem protokołu z rekrutacji.  

 

12. Ogłoszenie wyników naboru (listy osób zakwalifikowanych i listy rezerwowej) nastąpi                        

w terminie ustalonym przez Zespół Koordynujący na tablicy ogłoszeń na oraz na stronie 

internetowej szkoły.  

 

13. Wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Koordynujący są ostateczne.  

 

14. Pełna dokumentacja projektu będzie znajdować się w dokumentacji szkolnej.  

 

 

 

 



 
 

IV. Postanowienia końcowe  

 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. i obowiązuje do czasu 

zakończenia realizacji projektu.  

 

2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu rekrutacji.  

 

3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 


