
 

Regulamin naboru uczniów  
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach 

do projektu nr 2020-1-PL01-KA102-080377 

 „Europejskie staże zawodowe mysłowickich uczniów - szansą na rynku pracy” 

realizowanego w ramach Programu Erasmus+ 

1. W wyniku procedury naboru, do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 55 uczniów  

klas 2,3,4 kształcących się w roku szkolnym 2021/22 w zawodach: technik informatyk - 12, 

technik żywienia i usług gastronomicznych - 7, technik organizacji turystyki/technik obsługi tu-

rystycznej - 6, technika hotelarstwa - 5, technik elektryk - 3, technik mechanik - 2, technik eko-

nomista - 4, technik pojazdów samochodowych – 5, technik mechatronik - 4 oraz technik logistyk 

- 7. 

2. Do udziału w projekcie mogą zgłosić się uczniowie CKZiU, którzy kształcą się w wyżej wymie-

nionych zawodach.  

3. Rozpoczęcie zagranicznych staży zawodowych uzależnione jest od sytuacji epidemiologicznej 

w Europie. Terminy ich realizacji przewidywane są w miesiącach: wrzesień-listopad 2021 r. lub 

marzec-maj 2022 r.  

4. Zagraniczne staże zawodowe w partnerstwie z M.E.P. Europrojects Granada S.L. Granada (Hisz-

pania) realizowane będą dla zawodów: 

1) technik hotelarstwa 422402 - 5 

2) technik organizacji turystyki/technik obsługi turystycznej 422104 - 6 

3) technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 - 7 

4) technik informatyk 351203 - 12 

5. Zagraniczne staże zawodowe w partnerstwie z CULTURA E DINTORNI Martina Franca (Wło-

chy)) realizowane będą dla zawodów: 

1) technik mechanik 311504 - 2 

2) technik ekonomista 331403 - 4 

3) technik elektryk 311303 - 3 

4) technik logistyk 333107 - 7 

5) technik mechatronik 311410 - 4 

6) technik pojazdów samochodowych 311513 - 5 

6. Dokumenty wymagane podczas naboru do projektu:  

a) Formularz zgłoszeniowy,  

b) List motywacyjny.  

7. Formularz zgłoszeniowy podpisuje uczeń oraz jego rodzic/opiekun prawny.  

8. Nabór do projektu będzie się odbywał od 20 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. Dokumenty 

wymagane podczas naboru do projektu - w wersji papierowej, należy składać w sekretariacie 

głównym CKZiU ul. Mikołowska 44, 41-400 Mysłowice.  

9. W dniach od 02 czerwca 2021 r. do 07 czerwca 2021 r. w reżimie sanitarnym zostanie przepro-

wadzony dla kandydatów sprawdzian znajomości języka angielskiego (część pisemna i część 

ustna).  

10. Wyniki naboru będą zostaną ogłoszone 08 czerwca 2021 r.  

11. W wyniku naboru zostaną sporządzone: 

a) lista główna - 55 osób zakwalifikowanych do projektu, z podziałem na poszczególne za-

wody.  

b) lista rezerwowa – na której umieszczeni zostaną uczniowie niezakwalifikowani do projektu, 

których dokumenty aplikacyjne spełniły wymogi formalne. 

c) lista niezakwalifikowanych do projektu - na której umieszczeni zostaną uczniowie nieza-

kwalifikowani do projektu, których dokumenty aplikacyjne nie spełniły wymogów formal-

nych. 

12. O kolejności na liście ustalonej dla każdego zawodu, decyduje suma punktów uzyskanych przez 

ucznia kształcącego się w tym zawodzie. W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje 

śródroczna średnia ocen z przedmiotów zawodowych. 



 

13. Szczegółowe kryteria naboru:  

➢ śródroczna średnia ocen z przedmiotów zawodowych  - max 10 pkt.  

➢ uzyskane świadectwa kwalifikacji zawodowych  - max 6 pkt.  

➢ sprawdzian znajomości języka angielskiego  - max 10 pkt.  

➢ śródroczna ocena z zachowania  - max 10 pkt.  

➢ ocena dokumentów aplikacyjnych  - max 7 pkt.  

➢ śródroczna frekwencja na zajęciach  - max 4 pkt.  

➢ udział w konkursach i projektach przedmiotowych  - max 3 pkt  

Maksymalna suma punktów możliwych do zdobycia   50 punktów  

14. Za przydział punktów i wybór uczestników projektu odpowiadać będzie Szkolna Komisja Na-

borowa powołana przez Dyrektora CKZiU w składzie:  

➢ Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego  

➢ Szkolny doradca zawodowy  

➢ Nauczyciele wskazani przez Dyrektora CKZiU.  

15. Lista główna, lista rezerwowa i lista niezakwalifikowanych do projektu uczestników – z podzia-

łem na poszczególne zawody, zostanie opublikowana na szkolnej tablicy ogłoszeń. 

16. W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się uczestnika umiesz-

czonego na liście głównej (uczestnik projektu ma obowiązek uczestniczenia w kursach przygo-

towujących do wyjazdu i spotkaniach informacyjnych), zostanie on skreślony z listy głównej - 

dla określonego zawodu, a prawo do wyjazdu na staż zawodowy uzyska osoba z listy rezerwowej 

dla określonego zawodu, z zachowaniem ustalonej kolejności. 

17. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej na staż (lista główna), w jej miejsce automa-

tycznie kwalifikuje się osoba z listy rezerwowej - dla określonego zawodu , z zachowaniem usta-

lonej kolejności.   

18. Po zakończeniu procesu naborowego zmiany na liście głównej i rezerwowej dokonywane są de-

cyzją Dyrektora CKZiU po spełnieniu przesłanek określonych w punkcie 16 i 17 

19. Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Szkolnej Komisji Naborowej i od decyzji 

Dyrektora CKZiU. Odwołanie od ww. decyzji wraz z uzasadnieniem uczeń powinien złożyć w 

terminie 3 dni od ich ogłoszenia w sekretariacie głównym CKZiU ul. Mikołowska 44, 41-400 

Mysłowice. 

20. Dyrektor CKZiU w terminie 5 dni rozpatruje odwołanie i podejmuje ostateczną decyzję.  


