
                                                                                                                                  
 
 

 

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ 
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI 

uczniów na praktyki zawodowe w Hiszpanii, w ramach programu  Erasmus +,  Akcja 1. w sektorze 
Kształcenie i Szkolenia Zawodowe na rok szkolny 2019/2020 

 

§ 1 

Rekrutacja na praktyki zawodowe  w ramach projektu Zagraniczna praktyka zawodowa - nauka przez 

doświadczenie (nr 2019-1-PL01-KA102-062342) , przeprowadzana będzie w formie konkursu. 

§ 2 

Rekrutacji uczniów dokonuje komisja rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół nr 2                      

w Szczytnie,  w składzie: 

1. przewodniczący -  kierownik kształcenia praktycznego ZS 2 w Szczytnie, 

2. członek - koordynator projektu, 

3. członek -  as. koordynatora projektu. 

§ 3 

Do konkursu mogą przystąpid osoby spełniające następujące kryteria dostępowe: 

1. Są uczniami ZS nr 2 w Szczytnie. 

2. Uczą się w zawodzie technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług 

gastronomicznych, kelner. 

3. Uczęszczają do klasy II/III. 

§ 4 

Rekrutacja zostanie przeprowadzona z zachowaniem polityki równości szans i płci wśród uczniów 

ubiegających się o udział w projekcie. Liczebnośd obu grup stażystów ustala się na 20 osób. Udział 

dziewcząt i chłopców w obu grupach docelowych będzie odpowiadał obecnemu procentowemu podziałowi 

na płed w klasie II/III Technikum w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług 

gastronomicznych, technik obsługi turystycznej i kelner. 

§ 5 

Uczeo zgłasza swoją kandydaturę poprzez wypełnienie FORMULARZA REKRUTACYJNEGO   

i KARTY ZGŁOSZENIOWEJ (załączniki nr 1 i 2 Regulaminu do pobrania na stronie internetowej szkoły - 

zakładka PROJEKT ERASMUS +) i złożenie w/w dokumentów wraz z OCENĄ WYCHOWAWCY (załącznik nr 3 

Regulaminu ) zgodnie z terminem określonym w harmonogramie realizacji projektu.  
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§ 6 

Uczniowie, którzy zadeklarują chęd udziału w projekcie są zobowiązani do: 

1. przystąpienia do testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego w miejscu i terminie określonym przez 

komisję rekrutacyjną, 

2. przystąpienia do rozmowy rekrutacyjnej, podczas której m.in. dobrze umotywują chęd skorzystania 

ze stażu zagranicznego i udziału w projekcie.   

§ 7 

Podstawą kwalifikacji ucznia jest suma punktów otrzymanych za kryteria merytoryczne: 

1. średnią ocen za ostatni rok szkolny (z wyłączeniem ocen z modułów)        0-10 pkt. 

2. średnią ocen z modułów za ostatni rok szkolny                                                        0-10 pkt. 

3. ocenę z zachowania wystawioną przez wychowawcę                                             0-10 pkt. 

4. frekwencja na zajęciach szkolnych                                                                              0-10 pkt. 

5. wynik testu kwalifikacyjnego                                                                                        0-30 pkt. 

6. wynik rozmowy rekrutacyjnej                                                                                       0-25 pkt. 

Kryteria uzupełniające:      

1. praca na rzecz szkoły i/lub społeczności lokalnej, 

2. trudna sytuacja rodzinna/pochodzenie z rodziny wielodzietnej, 

3. niepełnosprawnośd.                                                                                         

    0-5 pkt. 

 

 

§ 8 

Na podstawie sumy uzyskanych punktów komisja sporządza wstępną listę grupy na staż po maksymalnie 22 

kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów i umieszcza ją na stronie internetowej projektu.  

§ 9 

W przypadku osób z taką samą liczbą punktów decydujące będzie kryterium dotyczące znajomości języka 

angielskiego.  

§ 10 

Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydat może wnieśd odwołanie do dyrektora szkoły. Dyrektor  analizuje 

przypadek, rozpatruje odwołanie i udziela pisemnej odpowiedzi. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna. 

§ 11 
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Wszyscy uczniowie z listy wstępnej zobowiązani są do posiadania ważnego dowodu osobistego lub 

paszportu oraz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i dostarczenia koordynatorom kserokopii 

obu dokumentów. 

§ 12 

Po zakooczeniu pracy komisji rekrutacyjnej zostanie zorganizowane spotkanie dla kandydatów i ich 

rodziców z koordynatorami projektu. 

§ 13 

Wszyscy uczniowie z listy wstępnej mają obowiązek uczestnictwa w zajęciach z przygotowania: 

1. językowego; 

2. kulturowego; 

3. pedagogicznego; 

4. bhp z kursem udzielania pierwszej pomocy. 

§ 14 

Pomyślne ukooczenie wymienionych w§ 13 szkoleo będzie warunkiem rekrutacji właściwej. 

§ 15 

Spośród uczestników szkolenia kulturowo-pedagogiczno-językowego zostanie wyłoniona grupa 20 

uczestników stażu zagranicznego oraz 2 uczestników rezerwowych. 

§ 16 

Przy rekrutacji właściwej będzie brana pod uwagę frekwencja na zajęciach (wymagana 100% frekwencja,                

w sytuacjach wyjątkowych nieobecnośd usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim albo innym dokumentem 

formalnym) oraz pozytywne zaliczenie zajęd kursowych. 

§ 17 

Kolejnośd  uczniów na liście właściwej będzie ustalona na podstawie wyników uzyskanych przez nich                               

z trzech komponentów szkolenia wymienionych w § 13 (od najwyższej do najniższej oceny). W przypadku 

uzyskania jednakowej liczby punktów w weryfikacji koocowej, decydujące będzie kryterium znajomości 

języka. 

§ 18 

Ostateczna lista osób wyjeżdżających na staż zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu. 
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§ 19 

Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydat może wnieśd odwołanie do dyrektora szkoły. Dyrektor  analizuje 

przypadek, rozpatruje odwołanie i udziela pisemnej odpowiedzi. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna. 

§ 20 

W przypadku rezygnacji ucznia wytypowanego do wyjazdu, jego miejsce zajmuje pierwszy kandydat z listy 

rezerwowej. 

§ 21 

W ciągu tygodnia od ogłoszenia listy właściwej zostanie zorganizowane spotkanie dla uczestników stażu                    

i ich rodziców z dyrektorem szkoły oraz koordynatorami projektu w celu podpisania umowy o staż. 


