
1.REGULAMIN NABORU 

W PROJEKCIE WYMIANY PARTNESKIEJ między ZESPOŁEM SZKÓŁ 
MECHANICZNYCH w OPOLU a szkołą FOS-BOS w Ingolstadt  

Regulamin określa zasady naboru do Programu WYMIANY PARTNERSKIEJ  

I. Postanowienia ogólne.  

1. Do udziału w programie mogą ubiegać się uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych 
w Opolu z klasy drugiej i trzeciej technikum.  

2. Projekt obejmuje 2 tygodniowy staż – praktykę zawodową na warsztatach w Ingolstadt.  

3. Beneficjenci przed wyjazdem mają obowiązek: uczestnictwa w przygotowaniu 
językowym, kulturowym, a także w zajęciach związanych z podstawowymi zasadami 
bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy.  

4. Uczestnictwo w Programie wymiany jest częściowo bezpłatne. Szkoła partnerska 
zapewnia nocleg w pensjonacie wraz ze śniadaniem. Przewidziana jest na miejscu 
bezpłatna wycieczka.  

5. Uczestnik wyjazdu pokrywa koszty przejazdu z Opola do Ingolstadt i z powrotem (ok. 300 
zł).  

6. Każdy uczestnik wymiany zobowiązany jest do posiadania tzw. kieszonkowego, które 
zapewni mu na czas pobytu w Ingolstadt wyżywienie - obiad i kolację oraz inne 
indywidualne potrzeby. 

II. Kryteria wyboru beneficjentów programu oraz warunki ich uczestnictwa w projekcie.  

1. Termin pobytu w Ingolstadt - 30.09.2017 – 14.10.2017r.  

2. Warunkiem ubiegania się o uczestnictwo w programie jest złożenie wypełnionego 
i podpisanego przez ucznia i jego rodziców „Formularza Zgłoszenia Udziału”. 

3. Ostatecznej rekrutacji uczestników dokonuje Komisja Rekrutacyjna, powołana przez 
Dyrektora szkoły. 

4. Komisja Rekrutacyjna dokonuje wyboru uczestników wśród uprawnionych beneficjentów, 
na podstawie złożonych przez uczniów „Formularzy Zgłoszeń Udziału”. 

5. Zgłoszenia uczestnictwa w programie przyjmowane są do 18.09.2017r.  

6. Zgłoszenia uczestnictwa po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.  

7. Priorytetowo traktowane będą zgłoszenia osób spełniających poniższe kryteria:  

 osiągnięcie dobrych i bardzo dobrych wyników w nauce, 

 zaliczenie praktyki i pozytywna ocena zakładu pracy, 



 dobra znajomość języka niemieckiego umożliwiająca komunikację, 

 nienaganne zachowanie, 

 zapewnienie przez rodziców kosztów przejazdu i tzw. kieszonkowego które 
zapewni uczestnikowi wymiany partnerskiej wyżywienie - obiad i kolację oraz inne 
indywidualne wydatki.  

8. Komisja Rekrutacyjna sporządza listę rezerwową osób , które nie zakwalifikowały się do 
udziału w programie. Lista ta będzie podstawą ponownej rekrutacji, w przypadku 
rezygnacji beneficjentów z udziału w projekcie z uwzględnieniem ust. 6.  

9. Informacja o zakwalifikowaniu się do udziału w programie poszczególnych beneficjentów 
zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej w szkole.  

10. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.  

11. Zakwalifikowany do udziału w programie wymiany uczeń zobowiązany jest do 
wypełnienia „Deklaracji Uczestnictwa”. 

III. Postanowienia końcowe.  

1. Za kontakt z beneficjentem odpowiadają :p. Iwona Majek-Wiśniowska oraz p. Marzena 
Skrzyniarz. 

2. Beneficjent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby programu 
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 


