-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin rekrutacji
do projektu ACROSS BOARDERS – staże IVT dla uczniów Zespołu Szkół
Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku
w ramach programu Leonardo Da Vinci
1. Regulamin wyznacza zasady rekrutacji uczestników do projektu „ACROSS
BOARDERS – staże IVT dla uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w
Rybniku.” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” 2011-2013
realizowanego przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza
Kościuszki w Rybniku z partnerami :
Tellus – organizacja pośrednicząca
2. Projekt realizowany jest w terminie od maja 2011 roku do grudnia 2012 roku dla
uczniów Technikum nr 2 klasy drugiej (2011/2012) i klasy trzeciej (2012/2013) w
zawodzie technik teleinformatyk.
3. Do projektu w roku szkolnym 2011/2012 w ramach przygotowania pedagogiczniojęzykowo-kulturowego zostaje zakwalifikowanych 20 uczniów klasy drugiej technika
teleinformatyka.
4. W projekcie w roku szkolnym 2011/2012 w ramach przygotowania pedagogiczniojęzykowo-kulturowego mogą uczestniczyć tylko uczniowie i uczennice (repetenci)
Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku,
kształcący się w zawodzie technik teleinformatyk.
5. Uczniowie/uczennice zakwalifikowani do projektu zobowiązani się wypełnić
formularz zgłoszeniowy/umowę oraz zgody rodziców na udział w projekcie.
6. W grudniu 2011 zostaną wyselekcjonowani uczniowie kwalifikujący się do odbycia
przygotowania językowo-kulturowego według następującej punktacji:
- średnia ocen z przedmiotów zawodowych x 3
- ocena z języka angielskiego x 3
- średnia ocen z pozostałych przedmiotów x 3
- frekwencja na zajęciach w szkole w I sem 2011/2012 (nieobecności : 0-10 godz.–
6pkt/ 11-20godz.-5pkt/ 21-30godz.-4pkt/ 31-40godz.-3pkt/ 41-50 godz.-2pkt/ 5160godz.–1pkt/ powyżej 60godz.-0pkt
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- udział w dodatkowych zajęciach, konkursach /od 6 do 4pkt-udział w zajęciach
dodatkowych oraz konkursach szkolnych i pozaszkolnych / od 3 do 1pkt-udział w 1
zajęciach dodatkowych/ 1 konkursie
- ocena z zachowania (uwzględnia nieobecności nieusprawiedliwione zgodnie z
Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania - WSO): wzorowe-6pkt, bardzo dobre-5,
dobre-4, poprawne-3, naganne-2, nieodpowiednie-1
7. Naboru 20 uczestników stażu dokona komisja w składzie: dyrektor szkoły,
koordynator, wychowawca, nauczyciel/ka zawodu.
8. W kwestach spornych ostateczną decyzję podejmie dyrektor szkoły, którego decyzja
jest ostateczna.
9. Komisja ustali również listę rezerwową. Kolejność na liście jest jednocześnie
kolejnością w jakiej będą powoływani uczniowie do odbycia stażu w Wielkiej
Brytanii w przypadku rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika.
10. W przypadku rezygnacji uczestnika w terminie nie pozwalającym dokonania
darmowej zmiany w rezerwacji biletu i sprostowania innych dokumentów, rodzice
uczestnika ponoszą koszty operacyjne (koszty operacyjne ponoszone są przez
rodziców ucznia rezygnującego i rezerwowego po połowie).
11. W terminie do 20 sierpnia 2012 zakwalifikowani uczniowie do stażu w Wielkiej
Brytanii zobowiązani są dostarczyć:
- kserokopię świadectwa ukończenia klasy II
- ukończenie przygotowania językowo-kulturowego
- zaświadczenie lekarskie o możliwości odbycia praktyki za granicą
- zgodę rodziców na wyjazd na praktykę do Wielkiej Brytanii
- zaświadczenie o niekaralności (wymagane przez pracodawców brytyjskich)
12. ZSM-E zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Rekrutacji, o czym poinformuje
na stronie internetowej szkoły.
13. Treść i interpretacja zapisów Regulaminu Rekrutacji należy do ZSM-E w Rybniku.
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