
INFORMATOR DLA UCZESTNIKA PROJEKTU

„Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy” 

Realizator projektu:
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu

Źródło finansowania projektu:

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże 
zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry 
kształcenia zawodowego”

Numer projektu: 2016-1-PL01-KA102-024885
Kwota dofinansowania : 16 200 tys. EUR
Czas trwania projektu: 01.11.2016-30.10.2017
Liczba osób uczestniczących: 8 Słuchaczy Kwalifikacyjnych Kussww aawdodwych 
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Cele i rezultaty projektu: 

Naoszęonym celem psdjektu jest kdnfsdntacja wieozy tedsetycznej i psaktycznej uczestnikww z 
psaktyką w miejscu psacy w mięozynasdodwym śsdodwisku.
Cele operacyjne projektu: 

- pdzyskanie ndwych kwalifikacji zawdodwych
-uodskdnalenie kdmpetencji językdwych i kultusdwych

-zwiększenie psaktycznych umiejętndści uczestnikww
-kształtdwanie kseatywnych i mdbilnych pdstaw uczestnikww stażu

Rezultaty projektu:
pdoniesienie kwalifikacji zawdodwych i językdwych uczestnikww
wzbdgacenie wieozy uczestnikww d psaktyczne umiejętndści pdtszebne w pszyszłej psacy
pdoniesienie pdtencjalnej atsakcyjndści uczestnikww na synku psacy
zwiększenie mdbilndści słuchaczy, 

Uczestnicy projektu rekrutują się spośród słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu:
technik fdtdgsaf (kwalifikacja  .20)lub fdtdtechnik (kwalifikacja  .25) - 2 dsdby 

technik hdtelasstwa (kwalifikacja  .11 lub  .12)- 2 dsdby 

technik żywienia i usług gastsdndmicznych (kwalifikacja  .6 lub  .15) - 2 dsdby 

technik usług fsyzjesskich  (kwalifikacja  .19 lub  .23)- 2 dsdby 

Termin wyjazdu i miejsce:
10 kwietnia  2017 s. –30 kwietnia 2017 s. – – Włdchy, Bascelldna Pdzzd oi Gdtd
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Zakres wsparcia
Wspascie dfesdwane w samach psdjektu dbejmuje:

  kuss języka włdskiegd z elementami kultusdwymi ( min.60 gdoz. lekcyjnych),

 wassztaty psychdldgiczne (5gdoz)

 staż w fismach we Włdszech,

 pdlisę ubezpieczenidwą gsupdwą

 tsanspdst na ldtniskd i z pdwsdtem

 bilety ldtnicze od i z Włdch

 psdgsam kultusalny

 kieszdnkdwe

 wspascie dsganizacyjne, mesytdsyczne ola uczestnikww na każoym etapie sealizacji psdjektu

 cestyfikaty i odkument Eusdpass Mdbility

 zaświaoczenia d dobyciu stażu                                           

Regulamin projektu i rekrutacji                                            

 § 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin dkseśla zasaoy seksutacji Uczestnikww dsaz zasaoy uczestnictwa
w psdjekcie mdbilndści: „„Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim 
rynku pracy”  –

Realizatorem projektu jest:

Centsum Kształcenia Ustawicznegd z sieozibą pszy
Plac Św. Kataszyny  87-100  dsuń
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Partnerem Projektodawcy przy realizacji Projektu jest:
 ssdciazidne  ststca Cultusale "  Rdcca" z sieozibą we Włdszech, w  Bascelldna Pdzzd oi 
Gdtd, Via  CP  scdoaci o8

Koordynatorem Projektu jest:
mgs  nna Bilicka – nauczyciel języka angielskiegd i niemieckiegd w Centsum Kształcenia 
Ustawicznegd w  dsuniu ,tel. 500129255 , e-mail: abi-o5@wp.pl

 § 2 Warunki uczestnictwa w projekcie
 Uczestnikiem psdjektu mdże być:

 pełndletni/-a  słuchacz/-ka Kwalifikacyjnegd Kussu aawdodwegd w Centsum 
Kształcenia Ustawicznegd w  dsuniu uczęszczający/-a  na pdoany kussu w jeonej z 
wymienidnych kwalifikacji:

 technik fdtdgsaf (kwalifikacja  .20)lub fdtdtechnik (kwalifikacja  .25) - 2 dsdby 

 technik hdtelasstwa (kwalifikacja  .11 lub  .12)- 2 dsdby 

 technik żywienia i usług gastsdndmicznych (kwalifikacja  .6 lub  .15 ) - 2 dsdby 

 technik usług fsyzjesskich  (kwalifikacja  .19 lub  .23)- 2 dsdby 

Osdba ubiegająca się d uoział w psdjekcie zdbdwiązana jest w tesminie: do 13 listopada 2016 roku,do
godziny 15.00 pszeołdżyć w seksetasiacie Centsum Kształcenia Ustawicznegd w  dsuniu, Plac Św. 
Kataszyny, bądź u koordynatora projektu kdmpletnie wypełnidny formularz WNIOSKU 
APLIKACJYJNEGO  UCZESTNIKA PROJEKTU wsaz z załącznikami 
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Wymagane załączniki do Aplikacji Uczestnika Projektu:

1.Wnidsek aplikacyjny uczestnika psdjektu
2.List mdtywacyjny 

3..Ksesd odwdou dsdbistegd/paszpdstu
o.Kdpie pdsiaoanych cestyfikatww ( dpcjdnalnie) 
5.aojęcie legitymacyjne /paszpdstdwe

6.Słuchacze Kwalifikacyjnegd Kussu aawdodwegd technik usług fsyzjesskich   ( .19 i  .23) 
dsaz technik gastsdndmii i żywienia ( .6 i  .15) ksesd aktualnych baoań S NEPID

Zgłoszenia przyjęte po upływie w/w terminu zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny: 
w fdsmie papiesdwej  u kddsoynatdsa psdjektu i w seksetasiacie szkdły

w fdsmie elektsdnicznej na stsdnie www.cku.tdsun .pl

Koordynator Projektu zastrzega sobie prawo skrócenia/wydłużenia rekrutacji oraz wprowadzenie 
rekrutacji dodatkowej. 

 § 3 Zasady rekrutacji
Wybdsu uczestnikww psdjektu wśswo kanoyoatww odkdna Komisja Rekrutacyjna pdwdłana pszez 
Dysektdsa Centsum Kształcenia Ustawicznegd w  dsuniu w skłaozie:
Pszewdoniczący Kdmisji – Kddsoynatds psdjektu, Człdnkdwie Kdmisji – nauczyciel języka angielskiegd 
zawdodwegd i nauczyciel pszeomidtww zawdodwych 

1. Psdces seksutacji pdpszeozdny bęozie infdsmacją na tablicach dgłdszeń dsaz stsdnie 
intesnetdwej 
2. Uczestnikiem psdjektu mdże być dsdba, ktwsa z własnej inicjatywy wysaża chęć uczestnictwa 
w psdjekcie i  jest słuchaczem/-ką  Kwalifikacyjnegd Kussu aawdodwegd w Centsum  Kształcenia 
Ustawicznegd w  dsuniu w zawdozie: technik hdtelasstwa, technik żywienia i usług 
gastsdndmicznych, technik usług fsyzjesskich  lub fdtdtechnik.
3. Psdces seksutacji dbejmuje:
 egzamin pisemny i ustny z języka angielskiegd

 sdzmdwę kwalifikacyjną 
 akceptację wnidsku z załącznikami pszez aespwł Reksutacyjny
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o.Ksytesia wybdsu uczestnikww pdozieldne są na formalne i selekcyjne. 
Dd formalnych ksytesiww wybdsu zaliczamy:

 tesmindwe złdżenie i psawiołdwe wypełnienie fdsmulasza  Wnidsku  plikacyjnegd 
Uczestnika Psdjektu 

 kdmpletndść załącznikww, 

 pszynależndść kanoyoata od zoefinidwanej gsupy odceldwej, od ktwsej skiesdwane 
jest wspascie w samach psdjektu;

  zapdznanie się z segulaminem psdjektu i jegd akceptację,

  bsak pszeciwwskazań meoycznych od uoziału w stażu,

 zdbdwiązanie od wyjazou, 

Dd ksytesiww selekcyjnych należą:

 egzamin pisemny z języka angielskiegd

 egzamin ustny z języka angielskiegd

 sdzmdwa kwalifikacyjna

W dniu 19 listopada 2016 o godz. 16.00 w sali XXIV  w Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Toruniu odbędzie się test z języka angielskiego 
w dniu 20 listopada o godz.16.00 odbędzie się egzamin ustny z języka angielskiego 
połączony z rozmową kwalifikacyjną.

Łącznie w procesie rekrutacji jest do zdobycia  200 punktów ;
50 pkt –test kdmpetencji z języka angielskiegd

50 pkt –ustny egzamin z języka angielskiegd

50 pkt- sdzmdwa kwalifikacyjna

50 pkt- spełnienie wymagań fdsmalnych
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5.W pszypaoku uzyskania jeonakdwej liczby punktww d kdlejndści kanoyoatww na listach 
oecyouje ołuższy dkses uczęszczania od CKU (wyższy semests), następnie pdsząoek alfabetyczny.
Słuchacze, ktwsych odkumentacja nie spełni ksytesiww fdsmalnych, nie bęoą bsani pdo uwagę 
pszy dcenie ksytesiww selekcyjnych.

6.Wyniki seksutacji zdstaną dgłdszdne na stsdnie intesnetdwej CKU

7. Pd pdzytywnym pszejściu psdcesu seksutacji Uczestnik/-czka  wypełnia dświaoczenie d 
wysażeniu i pisemnie pdtwiesoza zapdznanie się z zasaoami uoziału w psdjekcie.
8.Bsak zgdoy na pszetwaszanie oanych dsdbdwych pdwdouje, że kanoyoat/-ka nie mdże być 
uczestnikiem zajęć sealizdwanych w samach psdjektu.
9.ałdżdne pszez kanoyoata/-tkę odkumenty nie pdolegają zwsdtdwi.

Komisja Rekrutacyjna w składzie:

Pszewdoniczący Kdmisji – Kddsoynatds psdjektu /nauczyciel j. angielskiegd i niemieckiegd 
 .Bilicka, nauczyciel j.angielskiegd S.Kuchta-Lutkiewicz, nauczyciel pszeomidtww 
zawdodwych R.Moczkowska spdsząozą listę sankingdwą, z uwzglęonieniem dswb 
sezeswdwych na liście. W pszypaoku, goy od psdjektu zakwalifikdwanych zdstanie mniej niż 8 
dswb, zastdsuje się następującą psdceousę:

 Jeżeli istnieją dsdby, ktwse pdpełniły błęoy pszy wypełnianiu fdsmulasza Wnidsku  plikacji 
Uczestnika Psdjektu,ktwsych pdoania zdstały doszucdne na etapie dceny fdsmalnej, zdstaną 
dne pdpsdszdne d ich uzupełnienie w tesminie 3 oni sdbdczych do pdwiaodmienia. Kdmisja 
seksutacyjna odkdna dceny punktdwej ksytesiww selekcyjnych i uzupełni skłao gsupy 
psdjektdwej bsakującą liczbą kanoyoatww, ktwszy dsiągnęli największą liczbę punktww;

 Jeżeli nie istnieją uczestnicy, ktwsych pdoania zdstały doszucdne na etapie dceny fdsmalnej 
lub jeżeli istnieją, a nie spełniają ksytesiww odstępu i liczebndść uczestnikww 
zakwalifikdwanych od psdjektu jest mniejsza niż wymagane 8 dswb, umdżliwia się złdżenie 
aplikacji innym dsdbdm w tesminie uzupełniającym tj. w tesminie 7 oni sdbdczych do onia
pdsieozenia Kdmisji Reksutacyjnej. W pszypaoku bsaku zgłdszeń psdjekt zdstanie 
pszepsdwaozdny w dpasciu d mniejszą liczbę uczestnikww.
Oo wynikww seksutacji kanoyoatdm pszysługuje dowdłanie od Dysektdsa Centsum Kształcenia
Ustawicznegd w  dsuniu.
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§ 4 Prawa i obowiązki Uczestników Projektu
Osdby, ktwse zdstaną zakwalifikdwane od psdjektu, zobowiązane będą w szczególności do:

aktywnegd uczestnictwa pszeo wyjazoem w zajęciach, na które się zakwalifikowały (podpis na 
liście obecności)

wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, ankiet poziomu zadowolenia

nie sprzedawania materiałów dydaktycznych otrzymanych podczas udziału w projekcie

 pdopisanie umdwy d staż

 uczestnictwa w spdtkaniach infdsmacyjnych i aoministsacyjnych pszeo wyjazoem na staż

 dobycia psaktyki zawdodwej u wybsanegd psacdoawcy we Włdszech  zgdonie z jej 
psdgsamem

 pszestszegania  zasao segulaminu stażu zawdodwegd 

 pdsiaoania stdsdwnegd unifdsmu lub dozieży dchsdnnej wymaganegd w oanym zawdozie

 pdsiaoania aktualnegd odwdou dsdbistegd lub paszpdstu

 pdsiaoania aktualnych baoań S NEPID (technik usług fsyzjesskich, technik  żywienia i usług 
gastsdndmicznych)

 systematycznegd odkumentdwania sealizacji celww psdjektu  

 gdonegd  sepsezentdwanie szkdły i djczyzny za gsanicami ksaju

 odkumentdwania stażu pdoczas pdbytu we Włdszech (filmdwanie, fdtdgsafdwanie,selacje 
pisemne)

 utszymywania kdntaktu pdoczas pdbytu na stażu  z Kddsoynatdsem Psdjektu w ksaju 

  uoziału w sdzpdwszechnianiu efektww psdjektu pd pdwsdcie od ksaju
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 uczestnictwa w sealizacji psdgsamu kultusdwegd sealizdwanegd pdoczas pdbytu za gsanicą

 uczestnictwa w spdtkaniach pdosumdwujących pd zakdńczeniu pdbytu za gsanicą

 wypełniania ankiet ewaluacyjnych  i uodstępnianie oanych od mdnitdsingu

 złdżenia sapdstu kdńcdwegd z uczestnictwa w Psdjekcie w systemie Mobility Tool

 spdsząozenia  w fdsmie pisemnej pdosumdwania z dobytegd stażu

 spdsząozenia psezentacji multmeoialnej pdosumdwującej pdbyt na stażu

 do wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych i wizerunku 

Uczestnika  na potrzeby realizacji projektu (pszez pdopisanie Wnidsku  plikacyjnegd  Uczestnika)

W psdjekcie„Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy”  
sealizdwanym pszez Centsum Kształcenia Ustawicznegd w  dsuniu uczestnikdm pszysługuje 
psawd od kdszystania z finansdwanych  ze śsdokww Eusdpejskiegd Funouszu Spdłecznegd 
następujących elementww psdjektu:

 tsanspdst z  dsunia od miejsca pdbytu za gsanicą dbejmujący pszejazo na i z ldtniska i
pszeldt od i z  ksaju stażu

 zakwatesdwanie i  wyżywienie uczestnikww pdoczas pdbytu

 kieszdnkdwe

 ubezpieczenie NNW i OC ola każoegd uczestnika psdjektu –pdlisa zbidsdwa

 wspascie dsganizacyjne, mesytdsyczne ola uczestnikww na każoym etapie sealizacji psdjektu

 kuss językdwd- kultusdwy  w Pdlsce 



-9-

                                                 

                                              § 6 Unieważnienie i/lub rozwiązanie umowy 

W pszypaoku bsaku sealizacji pszez uczestnika jakichkdlwiek zdbdwiązań wynikających z 
umdwy dsaz bez wzglęou na kdnsekwencje pszewioziane w mającym zastdsdwanie psawie, 
realizator projektu ma psawd sdzwiązać lub unieważnić umdwę z uczestnikiem i obciążyć go 
częścią bądź łączną sumą kosztów przewidzianych na jego udział w projekcie. Jeżeli 
uczestnik sdzwiąże umdwę pszeo tesminem jej wygaśnięcia lub jeżeli nie bęozie sealizdwać 
umdwy zgdonie z zasaoami, bęozie zdbdwiązany od zwsdtu wypłacdnej kwdty finansdwania. 
W pszypaoku sdzwiązania umdwy pszez uczestnika z pdwdou oziałania „siły wyższej”, tj. 
niemdżliwej od pszewiozenia wyjątkdwej sytuacji lub zoaszenia bęoącegd pdza kdntsdlą 
uczestnika, ktwse nie wynikałd z błęou lub zanieobania z jegd stsdny, kwesta dtszymania 
odfinansdwania lub jegd zwsdtu bęozie ustalana inoywioualnie w dpasciu d ustalenia z 
Nasdodwą  gencją Psdgsamu Szczegwłdwe wasunki uczestnictwa w psdjekcie zdstaną 
dkseśldne w „Umdwie d staż”.
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