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ZASADY NABORU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU 
 
Doboru beneficjentów dokona powołana w tym celu komisja rekrutacyjna w składzie: 
koordynator projektu, koordynator organizacyjny, nauczyciel języka obcego (niemieckiego lub 
angielskiego, w zależności od kraju do którego chcą wyjechać kandydaci), pedagog szkolny oraz 
przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, z uwzględnieniem opinii przedstawiciela nauczyciela 
zespołu przedmiotowego zawodu, w którym kształci się kandydat (lub innego wybranego przez 
ucznia nauczyciela zawodu), a także wychowawcy klasy. Wyniki rekrutacji zatwierdza Dyrektor Szkoły. 
Uczestnicy będą dobierani według ściśle określonych kryteriów, na ich spełnienie będzie wskazywała 
przypisana liczba punktów. Na tej podstawie zostanie stworzona lista rankingowa. Każdy zawód 
będzie miał określoną liczbę miejsc ze względu na możliwość organizacji miejsc pracy, dlatego ranking 
będzie tworzony oddzielnie dla każdego zawodu. Zostanie ona upubliczniona na stronie www oraz 
tablicy projektu. Kandydaci będą wypełniali list motywacyjny oraz formularz rekrutacyjny. 
Dokumenty te wraz z przyznaną liczbą punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów, będą 
przechowywane wraz z innymi dokumentami projektowymi. Kandydatom będzie przysługiwało 
odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od ogłoszenia listy rankingowej oraz wgląd 
do własnych dokumentów rekrutacyjnych. Odwołanie będzie rozpatrywała poszerzona komisja, w 
której skład wejdzie także dyrektor lub wyznaczony przez niego zastępca. 

 
WARUNKI KONIECZNE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W STAŻU: 

 
– w dniu złożenia dokumentów bycie uczniem ZSBiKZ.  
(Wyjątek – uczestnikami mobilności, mogą być absolwenci do roku od ukończenia szkoły), 
– złożenie dokumentów (dla ucznia co najmniej poprawne zachowanie), 
– komunikatywna znajomość języka angielskiego (kraje anglojęzyczne, Hiszpania) lub niemieckiego 
(kraje obszaru niemieckojęzycznego).  
W przypadku wolnych miejsc lub rezygnacji z udziału w projekcie, dopuszcza się udział uczestników 
mobilności zrealizowanych w ramach PO WER. 

 
KRYTERIA NABORU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU 

 
1. Opinia nauczyciela przedmiotów zawodowych – max. 6 pkt. 
3. Opinia wychowawcy – max. 6 pkt. 
4. Średnia ocen I semestr roku szkolnego 2022/2023 

6.0-5.0  – 6 pkt 
4.9-4.5  – 5 pkt 
4.4–4.0  – 4 pkt 
3.9-3.5  – 3 pkt 
3.4-3.0  – 2 pkt 
2.9-2.5  – 1 pkt 

5. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych I semestr roku szkolnego 2022/2023 
6.0-5.0  – 6 pkt 
4.9-4.5  – 5 pkt 
4.4–4.0  – 4 pkt 
3.9-3.5  – 3 pkt 
3.4-3.0  – 2 pkt 
2.9-2.5  – 1 pkt  

6. Ocena z zachowania I semestr roku szkolnego 2022/2023 
wzorowa – 6 pkt 
bardzo dobra – 5 pkt 
dobra – 4 pkt 
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7. Frekwencja na zajęciach obowiązkowych I semestr roku szkolnego 2022/2023 

100% do 10 godz. opuszczonych – 6 pkt 
10 - 25 godzin opuszczonych  – 5 pkt 
26- 49 godzin opuszczonych – 4 pkt 
50- 79 godzin opuszczonych – 3 pkt 
80 -99 godzin opuszczonych – 2 pkt 
Powyżej 100 godzin opuszczonych  – 1 pkt 
 
Za godziny nieusprawiedliwione punkty są odliczane 
do 10 godzin nieusprawiedliwionych – -1p 
do 25 godzin nieusprawiedliwionych – -2p 
powyżej 25 godzin nieusprawiedliwionych – uczeń 
otrzymuje max 1p za frekwencję. 
 

8. Ocena z języka angielskiego (kraje anglojęzyczne, Hiszpania, Portugalia i in.) i niemieckiego (kraje 
obszaru niemieckojęzycznego) I semestr roku szkolnego 2022/2023 

celujący  – 6 pkt 
bardzo dobry  – 5 pkt 
dobry  – 4 pkt 
dostateczny – 3 pkt 
dopuszczający – 2 pkt 
 

9. Udział w zajęciach pozalekcyjnych – 0-6 pkt. 
10.Udział w konkursach i olimpiadach z przedmiotów zawodowych – 0-6 pkt. 
11. Aktywność społeczna (samorząd, wolontariat, inne organizacje społeczne, działalność kulturalna, 
itp.) )– 0-6 pkt 
13. Dobrze umotywowana chęć skorzystania ze stażu – 1-6 pkt. 
 
W przypadku uzyskania takiej samej liczby p. zadecyduje sytuacja społeczna kandydata (osoby o 
mniejszych szansach, problemy ekonomiczne, zdrowotne, niepełnosprawność),  
Możliwa jest dodatkowa rozmowa klasyfikacyjna w języku obcym, która zostanie przeprowadzona i 
oceniona przez nauczycieli języka obcego. Listy uczestników stażu zostaną podane do wiadomości na 
stronie www i tablicy informacyjnej. Dla każdej z grup wyjazdowych powstanie lista rankingowa z 
podziałem na zawody. Oznaczone zostaną osoby zakwalifikowane do wyjazdu i rezerwowe. 
O ostatecznej liście kandydatów decyduje frekwencja na zajęciach przygotowawczych i/lub czynione 
postępy w nauce języka angielskiego/niemieckiego. W przypadku absencji kandydata na więcej niż 
20% zajęć przygotowawczych lub ukarania go karą za naruszenie przepisów statutu ZSBiKZ może on 
zostać skreślony z listy i na jego miejsce zostanie wpisana osoba z lisy rezerwowej Osoby rezerwowe z 
pierwszego terminu, regularnie uczestniczące w zajęciach przygotowawczych mają pierwszeństwo w 
rekrutacji w ewentualnych kolejnych naborach.  
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Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji projektów 
mobilnościowych programu Erasmus+ przez ZSBiKZ w Koninie 

  

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych (RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych kandydatów na uczestników i uczestników mobilności jest 
Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie 
z siedzibą przy ul. Budowlanych 6 w Koninie 

2. Dane osobowe udostępnione Administratorowi poprzez złożenie Formularza zgłoszeniowego 
ZSBiKZ Erasmus+  oraz Listu motywacyjnego do programu Erasmus+, które będą przetwarzane 
w następujących celach: 

a) rekrutacji uczestników na wyjazdy mobilności w ramach Programu Erasmus+, 

b) stworzenia listy zakwalifikowanych i rezerwowych do wyjazdu mobilnościowego Erasmus+, 

c) zawarcia umowy dotyczącej wyjazdu mobilnościowego, 

d) ubezpieczenia uczestników mobilności, 

e) walidacji rezultatów projektu mobilnościowego w sposób określony w umowie finansowej 
zawartej pomiędzy Zespołem Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Koninie z siedzibą przy ul. Budowlanych 6 w Koninie oraz Fundacją Rozwoju 
Systemu Edukacji (Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności), 
z siedzibą w Warszawie. 

3. Podanie danych jest konieczne do realizacji celów projektu, odmowa ich podania skutkuje brakiem 
możliwości udziału w rekrutacji i mobilności.  

4. Dane osobowe kandydatów na uczestników i uczestników będą przechowywane przez okres 
niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora. 

5. Kandydaci na uczestników i uczestnicy mobilności (lub prawni opiekunowie niepełnoletnich) mają 
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  iod@konin.um.gov.pl 

7. Kandydatów na uczestników i uczestnicy mają (lub prawni opiekunowie niepełnoletnich) prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 


