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REGULAMIN 

naboru uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu  
do projektu niemieckiego „Uczeń PZS Bieruń wykwalifikowanym 

pracownikiem na europejskim rynku pracy” 
w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i 

absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków  
PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe 

w roku szkolnym 2020/2021 
 

1. Do programu mogą zgłosić się uczniowie z klasy III technikum elektrycznego oraz 

klasy II technikum mechanicznego ( po gimnazjum), którzy w ramach praktyk zawo-

dowych chcą wyjechać za granicę. Praktyka w Niemczech – Schkeuditz trwa od 

12.04.2021r. -7.05.2021r. 

2. O praktykę zagraniczną ubiegać może się każdy uczeń, który spełnia kryteria  i złoży   

              wszystkie wymagane dokumenty: 

 Formularz zgłoszeniowy (załącznik na stronie, WYDRUK TYLKO W KOLORZE, druk 

  dostępny również w sekretariacie szkoły), 

 List motywacyjny, 

 Opinię wychowawcy, 

 Opinię jednego z nauczycieli wiodących przedmiotów zawodowych na kierunku 

              kształcenia. 

3. Rekrutacja do projektu trwa od 05 października do 30 października  2020 r. 

              Zgłoszenia można składać w sekretariacie szkoły. 

4. W dniu 21 października 2020 r. (środa) o godz. 14.00 zostanie przeprowadzony test                 

kwalifikacyjny z języka angielskiego dla zgłoszonych kandydatów (obowiązkowy). 

5. Wyniki naboru będą upublicznione do 30 listopada 2020 r. 

6. W wyniku selekcji zostanie sporządzona  lista główna osób zakwalifikowanych  

            do projektu, 7 uczniów technikum mechanicznego i 6 uczniów technikum   

             elektrycznego oraz będzie utworzona lista rezerwowa ( 4 uczniów). O kolejności na  

             liście decyduje suma uzyskanych punktów. 
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7. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez kilku kandydatów/uczniów,  

 przeprowadzony zostanie dodatkowy test umiejętności zawodowych w  

 wyznaczonym przez koordynatora terminie. 

 

8. Szczegółowe kryteria naboru: 

 ocena złożonych dokumentów     max 15 punktów 

 test wstępny z języka niemieckiego/angielskiego zaliczony min. na 30 % ogółu  

             punktów                                                                                                     max 8 punktów 

 co najmniej ocena dobra z zachowania    max 4 punkty 

 co najmniej ocena dostateczna z języka  niemieckiego/angielskiego    

                                                                                                                                   max 4 punkty 

 konkursy ( na szczeblu szkolnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim) 

          max 4 punkty 

 średnia ocen z wiodących przedmiotów zawodowych  max 5 punktów 

 udział w konkursach i projektach przedmiotowych   max 2 punkty 

 frekwencja na zajęciach      max 6 punktów 

 zagrożenie wykluczeniem z różnych przyczyn   max 2 punkty 

Maksymalna suma punktów możliwych do zdobycia   50 punktów 

 
9. Za wybór uczestników projektu odpowiadać będzie Komisja rekrutacyjna w składzie: 

 Teresa Horst - Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu, 

 Agnieszka Malik - Koordynator projektu, 

 Renata Moycho - Nauczyciel przedmiotów zawodowych, Wychowawca klasy II TM 

 Katarzyna Konopka – Nauczyciel języka angielskiego, 

 Mariusz Meroń – Wychowawca klasy III TE, 

 Bogumiła Stachura - Kierownik szkolenia praktycznego, 

 Agata Zięba – Pedagog szkolny. 

*W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie należy złożyć ją w formie pisemnej  

   w sekretariacie szkoły do 04 stycznia 2020 r. 


