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Aneks nr 2 do REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI do Projektu: pt.: „Europejska praktyka 

uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłośd” realizowanego w ramach programu Erasmus 

Plus Akcja 1: Mobilnośd osób uczących się i kadry, w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie 

Zawodowe, numer umowy 2016-1-PL01-KA102-023738 

W związku z wprowadzonymi zmianami do Regulaminu Uczestnictwa i Rekrutacji do Projektu: pt.: 
„Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłośd” realizowanego w ramach 
programu Erasmus Plus nowe brzmienie lub uszczegółowienie otrzymują następujące zapisy 
Regulaminu: 
 

§ 2 
 2.  W ramach Projektu pełnym wsparciem zostanie objętych:  

a) 60 uczniów uczęszczających do klasy drugiej lub trzeciej Technikum w Zespole Szkół 
Technicznych w Strzyżowie,  

b) 10 absolwentów Technikum Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, którzy w momencie 
rekrutacji do Projektu posiadają status ucznia/uczennicy klasy czwartej Technikum w Zespole 
Szkół Technicznych w Strzyżowie. 

c) zastrzega się możliwośd zmiany liczby uczniów i absolwentów objętych wsparciem ze względu 
na mniejsze zainteresowanie jednej z grup uczestnictwem w Projekcie. 

 
§ 5 

 
4.  Po pierwszym etapie selekcji wyłonione zostaną dwie grupy uczestników, którzy mają prawo 

uczestniczyd w zajęciach kulturowo-językowo-pedagogicznych:  
 

c) zastrzega się możliwośd zmiany liczby miejsc na zajęciach przygotowawczych dla uczniów 
starających się o udział w zagranicznych praktykach uczniowskich lub absolwenckich 
przypadku wskazanym w § 2 pkt 2 c.  

 
5. Po drugim etapie selekcji (spośród uczestników zajęd kulturowo- językowo- pedagogicznych) 

wyłonione zostaną dwie grupy uczestników, którzy wyjadą na praktyki zagraniczne:  
 

c) zastrzega się możliwośd zmiany liczby uczniów lub absolwentów zakwalifikowanych po drugim 
etapie selekcji do wyjazdu na praktyki zagraniczne w przypadku wskazanym w pkt 4 c i § 2 pkt 
2 c. 

 
§ 8 

 
8.  W wyniku pierwszego etapu selekcji Komisja Rekrutacyjna na podstawie zebranych danych 

tworzy listę rankingową z nazwiskami 35 uczniów z najwyższą liczbą punktów, którzy mają prawo 
uczestniczenia w zajęciach w ramach przygotowania językowo – kulturowo – pedagogicznego. 
W przypadku wskazanym § 2 pkt 2 c liczba miejsc na zajęciach przygotowawczych dla uczniów 
starających się o udział w zagranicznych praktykach uczniowskich może ulec zmianie. 

 
28. Liczba miejsc dla poszczególnych zawodów na wyjazd na praktyki przedstawia się następująco:  
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a) technik handlowiec, technik ekonomista, technik logistyk- 8 osób,  

b) technik pojazdów samochodowych, technik mechanik- 9 osób  

c) technik informatyk - 6 osób,  

d) technik analityk – 5 osób,  

e) technik usług fryzjerskich – 2 osoby.  
Zastrzega się możliwośd zmiany liczby miejsc dla poszczególnych zawodów po drugim etapie 
selekcji do wyjazdu na praktyki zagraniczne w przypadku wskazanym w § 8 pkt 10. 

 
§ 9 

 
8.  W wyniku pierwszego etapu selekcji Komisja Rekrutacyjna na podstawie zebranych danych tworzy 

listę rankingową z nazwiskami 6 uczniów z najwyższą liczbą punktów, którzy mają prawo 
uczestniczenia w zajęciach w ramach przygotowania językowo – kulturowo – pedagogicznego. 
Liczba miejsc na zajęciach przygotowawczych dla uczniów starających się o udział w zagranicznych 
praktykach absolwenckich może zostad ulec zmianie w przypadku wskazanym w § 2 pkt 2 c. 

 
29.5-osobowa lista rankingowa uczestników zakwalifikowanych na wyjazd na praktyki zagraniczne 

wyłoniona zostanie w wyniku zsumowania punktów uzyskanych na teście z języka niemieckiego 
i zajęd kulturowych oraz punktów uzyskanych za wykonanie pracy multimedialnej, po odjęciu od 
tej sumy jednego punktu za każdą godzinę nieobecności nieusprawiedliwionej i pół punktu za 
godzinę nieobecności usprawiedliwionej na zajęciach przygotowawczych. Liczba miejsc dla 
uczniów zakwalifikowanych do udziału w zagranicznych praktykach absolwenckich może zostad 
ulec zmianie w przypadku wskazanym w § 2 pkt 2 c. 

 
Aneks wchodzi w życie 5 grudnia 2017 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


