Projekt „ Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i
Szkolenia Zawodowe” w programie Erasmus+ w roku 2015 współfinansowany
z funduszy Unii Europejskiej
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pt. „Staże zagraniczne jako inwestycja
w sukces zawodowy”, który jest realizowany w ramach programu Erasmus + „Mobilność
uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe”
Numer projektu: 2015-1-PL01-KA102-014651
Beneficjent: Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego
w Łowiczu
§1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa uczniów Łowickiego
Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu w
projekcie pt.: Staże zagraniczne jako inwestycja w sukces zawodowy.
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+
Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.
3. Główne cele projektu:
- Nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych w międzynarodowym
środowisku pracy.
- Wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim, szczególnie
branżowym.
- Poszerzenie i pogłębienie wiedzy teoretycznej uzyskanej w szkole.
- Uzyskanie walidacji nabytych umiejętności uczestników podczas stażu poprzez
dokument Europass Mobilność.
1. Projekt realizowany jest w Łowickim Centrum Kształcenia Ustawicznego
Województwa Łódzkiego w Łowiczu w okresie 01.06.2015 – 1.06.2016
2. W ramach projektu wsparcie otrzyma 16 uczniów kształcących się w zawodach
technik masażysta i technik farmaceutyczny.
3. Uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne.
4. W ramach budżetu Projektu uczestnicy mają zapewnione środki finansowe
na odbycie stażu
5. Każdy uczestnik/czka stażu, po jego zakończeniu, otrzyma Europass
Mobility oraz Certyfikat potwierdzający odbycie stażu, wydany przez organizację
przyjmującą Tellus Education Group.
6. Wpis o uczestnictwie w Projekcie zostanie umieszczony na świadectwie
ukończenia szkoły (w przypadku uczniów)
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§2 Oferowane formy wsparcia
1. Przedmiotem Projektu jest organizacja wyjazdu na staż zawodowy do
Wielkiej Brytanii.
2. Projekt przewiduje dwutygodniowe praktyki w Plymouth w instytucjach dostosowanych
do profilu kształcenia zawodowego uczestnika/uczestniczki.
3. Termin realizacji projektu: luty 2016
4. Grupą będzie opiekował się koordynator projektu oraz asystent koordynatora
5. Udział w stażu zostanie poprzedzony obowiązkowymi zajęciami, obejmującymi:
30-godzinny kurs języka angielskiego i przygotowania kulturowego, 15 -godzinny kurs
przygotowania zawodowego i BHP oraz warsztaty z przygotowania dokumentów
Europass.
6. Uczestnicy Projektu zobowiązani będą do przygotowania prezentacji multimedialnej
„Mój kraj” promującej Polskę i Powiat Łowicki.
§ 3. Warunki uczestnictwa w projekcie
1. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie/uczennice oraz absolwenci ŁCKUWŁ
w Łowiczu kształcący się w zawodach wymienionych w § 1 pkt.5.
2. Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez
złożenie formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej i oraz CV w wersji elektronicznej
do koordynatora projektu. Wersję elektroniczną CV należy przesłać na adres:
erasmus@onet.eu
3. Uczestnik projektu posiada ważny paszport lub dowód osobisty co najmniej na kolejny
rok kalendarzowy
4. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie jest dostępny u koordynatora projektu
§ 4. Zasady rekrutacji uczestników projektu
1. Rekrutacji uczestników dokonuje Zespół ds. rekrutacji powołany przez Dyrektora Szkoły.
2. Rekrutacja prowadzona będzie w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016.
3. Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2014/2015:
Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych - czerwiec 2015
Rekrutacja uzupełniająca - wrzesień 2015
Test z języka angielskiego - wrzesień 2015
Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej - wrzesień 2015
Potwierdzenie udziału w projekcie – podpisanie deklaracji uczestnictwa - wrzesień 2015
§5 Zasady uczestnictwa w Projekcie – prawa i obowiązki uczestników/uczestniczek
Projektu
Każdy uczestnik/uczestniczka Projektu ma prawo do:
a. Udziału w 30-godzinnym kursie języka angielskiego, 15-godzinnym
przygotowaniu zawodowym,
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b. Udziału w dwutygodniowych praktykach w Wielkiej Brytanii
c. Zapewnienie mu/jej transportu do i z miejsca praktyk
d. Zapewnienia mu/jej ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia oraz opieki podczas
pobytu w Wielkiej Brytanii,
2. Każdy uczestnik/uczestniczka Projektu zobowiązuje się do:
a. Złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych,
b. Zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu,
c. Udziału w spotkaniu organizacyjnym przed wyjazdem na staż, organizowanym przez
Koordynatora Projektu,
d. Uczestnictwa w 30- godzinnym kursie językowym, 15-godzinnym przygotowaniu
zawodowym,
e. Uczestnictwa w warsztatach z przygotowania dokumentów Europass Mobility,
f. Prowadzenia dzienniczka praktyk,
g. Aktywnego udziału w spotkaniach z opiekunem stażu i wymiany doświadczeń podczas
pobytu w Wielkiej Brytanii,
h. Przestrzegania regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa w czasie całego czasu realizacji
Projektu
i. Wypełnienia elektronicznego raportu w systemie Mobility Tool w ciągu 30 dni od powrotu
z Wielkiej Brytanii
j. Przygotowanie prezentacji multimedialnej „Mój kraj” przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii
k. Przygotowanie prezentacji oraz wystawy tematycznej, na której przedstawi nabyte
umiejętności zawodowe, kulturowe i językowe oraz zaprezentowanie jej na stronie
internetowej szkoły oraz podczas uroczystości szkolnych.,
l. Wypełnienie ankiet i arkuszy dla celów ewaluacji i monitorowania Projektu, udzielania
odpowiedzi na pytania ankietera po zakończeniu udziału w Projekcie,
m. Bieżące informowanie Koordynatora Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących
zakłócić jego/jej udział w Projekcie,
n. Informowanie o zmianach dotyczących danych osobowych.
§6 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie
1. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika/czki z Projektu w
przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego, oraz
nieuzyskania 70% frekwencji na obowiązkowych zajęciach.
2. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik
zobowiązuje się do pokrycia poniesionych kosztów z tytułu uczestnictwa w
projekcie. Rezygnacja może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów losowych
nieznanych uczestnikowi w momencie przystąpienia do Projektu.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie konieczne jest jej poparcie
stosownymi
dokumentami
oraz
złożeniem
deklaracji
rezygnacji
z uczestnictwa w Projekcie.
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