
 

 

Regulamin określający kryteria wyboru i zasady rekrutacji do projektu 

realizowanego przez  

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu (grudzień  

2014 - grudzień 2015) 

"Zostań architektem swojej przyszłości" 

2014-1-PL01-KA102-000422 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu pt.: 

"Zostań architektem swojej przyszłości", który jest współfinansowany 

 przez Unię Europejską w ramach programu  Erasmus + 

 

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + 

§ 1 

Informacje o projekcie 

1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Przyrodniczo –

Technicznych w Międzyświeciu w terminie 2015-03-15 do 2015-

03-29. 

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i jest 

realizowany w ramach projektu współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach programu - Erasmus+ 

3. Projekt skierowany jest do uczniów klas w zawodach: technik 

architektury krajobrazu. 

4. W projekcie może wziąć udział grupa 16 uczniów. 

Rekrutacja do projektu na zagraniczną praktykę do Niemiec  prowadzona 

jest w formie konkursu. 

§ 2 

Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: 



 Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych  

 Kierownik Szkolenia Praktycznego  

 Nauczyciel przedmiotów zawodowych w architekturze krajobrazu 

 Nauczyciel języka niemieckiego 

 Wychowawcy klas  

 Pedagog 

§ 3 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w tym 

paragrafie: 

 są uczniami  klasy pierwszej, trzeciej i czwartej w Zespole  Szkół 

Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu 

 uczą się na kierunku: technik  architektury krajobrazu 

 uzyskały wysoką średnią ocen z przedmiotów zawodowych w roku 

szkolnym 2014/2015,  

 wymagana ocena z zachowania - co najmniej dobra 

 cechuje ich zainteresowanie zawodem technik architektury 

krajobrazu 

 posiadają znajomość j. niemieckiego  w stopniu komunikatywnym - 

ocena dokonana przez nauczyciela j. niemieckiego  na podstawie 

rozmowy oraz  testu sprawdzającego kompetencje językowe 

 aktywna postawa na rzecz szkoły - opinia wychowawcy klasy 

 będą brać udział w zajęciach pedagogiczno – kulturowo - językowych 

mających na celu przygotowanie do uczestnictwa w stażu 

§ 4 

Każde kryterium punktowane jest w skali punktowej od 0 do 5. Łącznie do 

zdobycia jest 25 punktów. Suma zdobytych punktów decyduje o miejscu 

kandydata na liście. Spośród wszystkich kandydatów komisja rekrutacyjna 

wybierze 16 osób z największą ilością punktów. 

Na podstawie sumy uzyskanych punktów komisja sporządzi dwie listy 

uczniów (główną 

i rezerwową), którzy zostaną objęci programem praktyk. W przypadku 

zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed 

wyjazdem (nieobecności na zajęciach, spotkaniach informacyjnych) przez 

ucznia umieszczonego na liście głównej, zostanie on wykluczony z wyjazdu na 

zagraniczna praktykę  a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba 



z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności. 

W przypadku  uczniów uzyskujących taką samą punktację wynikającą z ocen, 

kryterium dodatkowym będzie status społeczny (np. niższy dochód - 

pierwszeństwo w rekrutacji) 

§ 5 

Uczeń zgłaszający swoją kandydaturę na wyjazd na praktykę powinien: 

 złożyć u koordynatora projektu wymagane dokumenty  do 10 stycznia 

 2015 r.  

1.      formularz zgłoszeniowy, 

2.      zgodę rodziców na wyjazd za granicę, 

3.      zobowiązanie do uczestnictwa w zajęcia z przygotowania 

pedagogicznego, kulturowego i językowego 

4.      ksero dowodu osobistego lub paszportu. 

§ 6 

Podstawą kwalifikacji jest suma punktów otrzymanych za: 

 opinię wychowawcy z uwzględnieniem pracy ucznia na rzecz szkoły i 

środowiska  

 średnią z przedmiotów zawodowych za ostatni semestr  

 ocenę z zachowania  

 ocenę z testu kompetencji językowych  

 status społeczny uczestnika  

Kryteria naboru: 

1)     ocena z zachowania: 

 wzorowe – 5pkt;  

 bardzo dobre – 4pkt;  

 dobre – 3pkt  

2)     średnia z ocen śródrocznych z przedmiotów zawodowych 

Klasa I– Podstawy projektowania, szata roślinna, pracownia projektowa; 



Klasa III – Podstawy projektowania, Budownictwo, Ochrona i pielęgnacja 

krajobrazu; 

Klasa IV – Podstawy projektowania, Urządzanie i projektowanie obiektów 

architektury krajobrazu, Ochrona i pielęgnacja krajobrazu; 

 6,0 – 5,1 – 5pkt;  

 5,0 – 4,5 – 4pkt;  

 4,4 – 4,0 – 3pkt;  

 3,9 – 3,5 – 2pkt;  

 3,4 – 3,0 – 1pkt 

b. Średnia ocen z zajęć praktycznych z ostatniego semestru 

Klasa I – zajęcia R21 

Klasa III – zajęcia R21 i R22 

klasa IV – zajęcia praktyczne 

 6,0 – 5,1 – 5pkt;  

 5,0 – 4,5 – 4pkt;  

 4,4 – 4,0 – 3pkt;  

 3,9 – 3,5 – 2pkt;  

 3,4 – 3,0 – 1pkt 

3)     ocena śródroczna z języka niemieckiego: 

 celujący – 5pkt;  

 bardzo dobry – 4pkt;  

 dobry – 3pkt;  

 dostateczny – 2 pkt. 

4)     ocena kompetencji zawodowych  dokonana przez nauczyciela języka 

niemieckiego 

5)     . Status społeczny  kandydata 

 dochód na osobę netto 

 ilość rodzeństwa na utrzymaniu rodziców 

 rodzina pełna/niepełna  

 



§ 7 

Ocena kompetencji językowych kandydatów dokonana zostanie przez 

nauczyciela j. obcego na podstawie testu sprawdzającego kompetencje 

językowe. Test zostanie przeprowadzony  

w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych  Informacja o terminie (data i 

godzina, sala  zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły) . 

§ 8 

Zakończenie naboru – 16 stycznia 2015 r. 

§ 9 

Decyzja komisji rekrutacyjnej i przygotowanie ostatecznej listy 

uczestników projektu oraz listy rezerwowej zostanie ogłoszona do   23 

stycznia 2015 r. 

W ciągu 5 dni od zakończenia prac komisji rekrutacyjnej zostanie 

zorganizowane spotkanie dla kandydatów i ich rodziców. 

§ 10 

Uczeń, który nie został zakwalifikowany przez komisje do wyjazdu na 

praktykę ma prawo odwołać się od decyzji w ciągu 2 tygodni do dyrektora 

szkoły. 

§ 11 

Lista uczestników wraz z listą rezerwową zostanie zamieszczona na tablicy 

ogłoszeń (piętro)  oraz na stronie internetowej szkoły. 

§ 12 

Zakwalifikowani kandydaci są zobowiązani dostarczyć zaświadczenia 

lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w stażu zagranicznym. 

§ 13 

Zakwalifikowani kandydaci mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich 

zajęciach przygotowujących do wyjazdu do Niemiec. Dwie 

nieusprawiedliwione nieobecności dyskwalifikują kandydata do udziału w 

projekcie. Jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 



§ 14 

W trakcie i po stażu uczeń zobowiązuje się: 

 dołożyć wszelkich starań do realizacji w całości programu praktyki  

 ściśle przestrzegać regulaminu praktyk pod rygorem wykluczenia z 

uczestnictwa w projekcie.  

 codziennie punktualnie przybywać na miejsce odbywania praktyki.  

 realizować zadania zlecone przez opiekuna praktyki.  

 uczestniczyć w imprezach kulturalnych organizowanych podczas 

praktyk.  

 na bieżąco informować nauczyciela przebywającego z uczniami o 

wszelkich  nieprawidłowościach mających wpływ na realizację praktyk 

i stopień satysfakcji uczestnika.  

o w trakcie realizacji praktyki  codziennie sporządzać zapisy w 

dzienniczkach praktyk, które będą między innymi podstawą do 

wystawienia oceny zaliczającej staż.  

o sporządzić prezentację multimedialną z przebiegu stażu w celu 

przedstawienia jej w szkole po powrocie.  

o wypełniać ankiety jakościowe dotyczące satysfakcji uczniów z 

uczestnictwa w projekcie.  

o przybyć na wyznaczone przez koordynatora projektu spotkanie 

w celu przygotowania  

o po powrocie ze stażu uczestniczyć w działaniach promujących 

program Erasmus +. 

§ 15 

Niniejszy regulamin określa kryteria wyboru i zasady rekrutacji do 

projektu. 

  

Załącznik nr 1 

FORMULARZ APLIKACYJNY 

Deklaracja udziału w projekcie mobilności programu Erasmus + 

„Zostań architektem swojej przyszłości” 

W Zespole Szkól Przyrodniczo - Technicznych w Międzyświeciu 



2014-1-PL01-KA102-000422 

Imię i nazwisko .......................................................................................................... 

Data urodzenia ................................ Klasa ...................................................... 

Adres .......................................................................................................... 

Adres e-mail ................................ Telefon................................................... 

Deklaruję chęć uczestniczenia w projekcie Erasmus+ 

2014-1-PL01-KA102-000422 

realizowanym w Zespole Szkół Przyrodniczo - Technicznych w 

Międzyświeciu 

Międzyświeć,.............................................................. ................ 

miejscowość, data czytelny podpis 

  

Załącznik nr 2 

Zgoda na udział w projekcie mobilności programu Erasmus + 

„Zostań architektem swojej przyszłości” 

2014-1-PL01-KA102-000422 

W Zespole Szkól Przyrodniczo - Technicznych w Międzyświeciu 

Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych 

..............................................................................................................................................

.. 

Adres rodziców / opiekunów prawnych 

..............................................................................................................................................

... 

Telefon rodziców / opiekunów prawnych  

............................................................................. 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej córki/ syna………………………………………… 



w projekcie Erasmus+ realizowanym w Zespole Szkół Przyrodniczo - 

Technicznych 

w Międzyświeciu w terminie 15.03 -29.03.2015 r. 

Międzyświeć, ........................ ...................................... 

miejscowość, data czytelne podpisy rodziców lub opiekunów prawny 

  

Ogólne informacje o projekcie 

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił 

dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” i oferuje wsparcie 

finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i 

szkoleń, młodzieży. 

W ramach tego programu Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych 

realizuje w roku szkolnym 2014/2015 projekt „Zostań architektem swojej 

przyszłości”  2014-1-PL01-KA102-000422 

Projekt dotyczy dwutygodniowej praktyki zawodowej w ramach kształcenia 

zawodowego młodzieży - uczniów klasy pierwszej, trzeciej i czwartej  

technikum o kierunku technik architektury krajobrazu. Wyjazd na praktyki 

planowany jest na marzec 2015 roku, grupa liczyć będzie 16 uczniów i 2 

opiekunów. Miejscem praktyki jest Frankfurt nad Odrą. 

Zajęcia obejmować będą 

- umiejętność posługiwania się narzędziami pomiaru, 

- prowadzenie pomiarów poziomu gruntu oraz przygotowywanie powierzchni 

za pomocą sprzętu do niwelowania, 

- wprowadzenie do mierzenia długości, kierunków i kątów za pomocą 

różnorodnych narzędzi mierniczych, 

- wytyczanie profili długości, profili poprzecznych, łuków, 

- osadzanie krawężników, 

- brukowanie z kamienia naturalnego i betonu w różnorodnych wiązaniach, 



- projektowanie i brukowanie dekoracyjne, 

- zagęszczanie powierzchni. 

Grupę partnerską tworzą Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych jako 

beneficjent oraz Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku 

Przemysłu Budowlanego Berlina-Brandenburgii. Program będzie 

przeprowadzony podczas praktycznej nauki zawodu zgodnie z metodyką 

niemiecką pod nadzorem doświadczonych instruktorów. 

 

Celem projektu jest przede wszystkim rozwój zawodowy uczestników przez 

zdobycie doświadczenia warsztatowego za granicą, ale również rozwój 

osobisty, doskonalenie językowe, poszerzenie horyzontów 

światopoglądowych, poznanie kultury pracy w Niemczech.. Organizacja 

partnerska przygotuje dla każdego uczestnika certyfikat potwierdzający 

zakres odbytego szkolenia w BFW i nabyte umiejętności. Będzie on także 

potwierdzeniem umiejętności językowych na określonym poziomie . Planuje 

się również uzyskanie dokumentu Europass Mobility - dokument ten będzie 

poświadczeniem uczestnictwa w europejskiej ścieżce szkolenia, wykazując 

umiejętności i doświadczenie zawodowe zdobyte za granicą. 

 

Organizator zapewni uczestnikom kompleksową pomoc w przygotowaniach 

do podjęcia stażu, pobytu w Niemczech oraz w powrocie do kraju i ocenie 

rezultatów. W szczególności szkoła zapewnia: 

 

- szkolenie pedagogiczno-kulturowo-językowe uczestników 

- transport z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego i z powrotem 

(przejazd autokarowy), 

- zakwaterowanie i wyżywienie na czas pobytu za granicą (za pośrednictwem 

partnera przyjmującego, dysponującego odpowiednim zapleczem 

hotelowym),  

- uzyskanie dokumentów uprawniających do leczenia za granicą w ramach 

ubezpieczenia społecznego, 

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas podróży i 

pobytu za granicą oraz od odpowiedzialności cywilnej, 

- organizację czasu wolnego, 

 

 



PARTNER ZAGRANICZNY 

www.bfw-bb.de 

 

Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu 

Budowlanego Berlina i Brandenburgii utrzymuje w rejonie Brandenburgii 

Ośrodki Kształcenia Zawodowego, które zajmują się kształceniem na 

poziomie szkoły średniej, dokształcaniem i przekwalifikowaniem zawodowym 

oferując 2200 miejsc nauki oraz internaty młodzieżowe z zapleczem 

gastronomicznym.  

 

300 stałych pracowników Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego 

zebrało na przestrzeni lat ogromną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie 

kształcenia młodzieży niemieckiej, jak również kształcenia i podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych obywateli innych państw. 

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego/Frankfurt nad Odrą - Wriezen 

specjalizuje się w organizacji praktyk w zakresie renowacji zabytków i 

pomników, budownictwa drewnianego, budownictwa betonowego i naprawy 

konstrukcji żelbetowych. Programy kursów są stale udoskonalane a 

warsztaty wyposażone w nowoczesne narzędzia i urządzenia, pozwalające 

praktykantom na zdobycie umiejętności na bardzo wysokim poziomie. 

  

Całość projektu finansowana była ze środków unijnych 

 

http://www.bfw-bb.de/

