REGULAMIN REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Praktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach przyszłością
kwidzyńskiej młodzieży”

w ramach programu Erasmus+
sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe akcja 1 - Mobilność edukacyjna

& 1. Uczestnicy i kryteria formalne uczestnictwa w Projekcie
1. Projekt skierowany jest do uczniów klas II i III roku szkolnego 2015/2016 kształcących się
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie w zawodzie: Technik Hotelarstwa,
Technik Obsługi Turystycznej, Technik Papiernictwa oraz Technik Żywienia i Usług
Gastronomicznych. Łącznie w projekcie weźmie udział 20 uczniów wybranych w procesie
rekrutacji, zapewniającej równość szans poprzez zastosowanie kryteriów określonych
w niniejszym regulaminie projektu.
2. W procesie rekrutacji wyłonionych zostanie 20 uczestników: technik hotelarstwa
(7 uczniów), technik żywienia i usług gastronomicznych (7 uczniów), technik obsługi turystycznej
(3 uczniów) i technik papiernictwa (3 uczniów). Ponadto zostanie wybranych 4 uczniów
wpisanych na listę rezerwową.
3. Uczestnicy projektu muszą wziąć udział w obowiązkowych zajęciach językowych oraz
w zajęciach z przygotowania kulturowo – pedagogicznego.
4. Uczestnicy projektu zobowiązani są do aktywnego udziału w akcji upowszechniania rezultatów
projektu.
5. Rekrutacja będzie przeprowadzona w trzech etapach:
a) wstępna zostanie przeprowadzona do 30 czerwca 2015 roku - wyłonienie kandydatów
spełniających wymogi formalne i kryteria rekrutacji.
b) I etap rekrutacji: do 24 września 2015 roku - przeprowadzenie procesu wyłonienia
kandydatów wg kryteriów określonych w regulaminie rekrutacji.
c) 25 września 2015 roku ogłoszenie listy zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji.
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d) II etap rekrutacji, który odbędzie się 29 - 30 września 2015.
 test ze znajomości zagadnień zawodowych,
 test z języka angielskiego,
 rozmowa kwalifikacyjna
02 października 2015 roku ogłoszenie listy zakwalifikowanych do wyjazdu i listę uczniów
rezerwowych oraz obowiązkowe złożenie formularza aplikacyjnego wraz z pisemną zgodą
rodziców/opiekunów prawnych na udział w Projekcie.
6. Kandydaci z listy rezerwowej będą kwalifikowani do wyjazdu w przypadku rezygnacji
Uczestników z listy podstawowej lub w przypadku łamania regulaminu uczestnika przed
wyjazdem.
7. Staż zagraniczny odbędzie się w terminie: 07.02.2016 – 05.03.2016 (28 dni).
& 2. Rekrutacja
1. Skład Komisji Rekrutacyjnej:
Koordynator Projektu: Iwona Grodecka- Trautsolt
Nauczyciel zawodu ( hotelarstwo - turystyka): Marlena Kotłowska
Nauczyciel zawodu ( gastronomia): Alicja Szwed
Nauczyciele biorący udział w przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej: Ewa Holińska,
Wioletta Paciorek
2. Sposób przyznawania punktów w procesie rekrutacyjnym:
W projekcie mogą wziąć udział uczniowie, którzy wyrazili zainteresowanie
w projekcie oraz złożyli formularz aplikacyjny.

udziałem

Listy uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych etapów rekrutacji oraz rozmowy kwalifikacyjnej
będą ogłoszone na stronie szkoły, w gablocie projektu (obok pokoju nauczycielskiego) oraz
w dzienniku elektronicznym.
a) W I etapie rekrutacji komisja weźmie pod uwagę:
 ocenę z zachowania potencjalnego Uczestnika - min. dobra – ( punkty od 1 do 3)
 średnią ocen z przedmiotów zawodowych – min. 3,5 ( punkty od 1 do 5)
 ocenę roczną z języka angielskiego ( punkty od 1 do 5)
b) W II etapie komisja przeprowadzi:
 test ze znajomości zagadnień zawodowych ( liczba punktów od 0 do 10)
 test z języka angielskiego ( punkty od 0 do 10)
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oraz przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, oceniając:
 motywację do wyjazdu (0 – 5)
 umiejętności komunikacyjne w języku angielskim ( 0 – 5)
3. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w Projekcie zobowiązani są do złożenia podpisanego
przez siebie oraz rodziców/ opiekunów prawnych Regulaminu uczestnictwa w Projekcie do
07.10.2015 roku oraz do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień podczas realizacji
wszystkich założeń Projektu.
4. Do Projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają największą ilość punktów
w swoim zawodzie. Kolejność na liście będzie świadczyła o ilości zdobytych punktów. Najwyższe
miejsce oznacza największą ilość punktów.
5. W przypadku osób, które uzyskały taką samą ilość punktów, jaka miałyby zadecydować
o zakwalifikowaniu się do wyjazdu, zostaną wybrani kandydaci o niższych dochodach na
członka rodziny i/lub kandydaci zameldowani na terenie wiejskim.
6. Wyłonieni uczniowie wezmą udział w 40 godzinnym kursie języka angielskiego zawodowego (2
godziny w tygodniu) oraz 10 godzinnych warsztatach z zakresu przygotowania pedagogicznego.
& 3. Postanowienia końcowe
1. Kandydat może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej
w terminie 2 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy, wskazując które z punktów Regulaminu
zostały złamane.
W powyższym przypadku Dyrektor zwraca się do Komisji o ponowną analizę decyzji. Komisja
składa pisemnie stosowne wyjaśnienie.
2. Ostateczne zatwierdzenie listy przez Dyrektora nastąpi 09 października 2015 roku.
Zostanie ona opublikowana na stronie szkoły w zakładce „Erasmus+”,
w szkolnej gablocie projektu oraz w pokoju nauczycielskim.
3. Komisja zastrzega sobie prawo zmiany terminów ze względu na ilość kandydatów
i konieczność wydłużenia czasu rozmów kwalifikacyjnych lub przypadki losowe.
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Załącznik 1. Szczegółowe kryteria punktowe.
1. Ocena z zachowania potencjalnego Uczestnika - min. dobre – (punkty od 2 do 4)
Ocena zachowania

Punkty

WZOROWA

4 pkt.

BARDZO DOBRA

3 pkt.

DOBRA

2 pkt.

2. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – min. 3,5 (punkty od 1 do 5)
Średnia ocen

Punkty

do 3,6

1 pkt.

3,6 – 4,0

2 pkt.

4,1 – 4,4

3 pkt.

4,5 – 5,0

4 pkt.

powyżej 5,0

5 pkt.

3. Ocena roczna z języka angielskiego (punkty od 2 do 5)
Ocena

Punkty

CELUJĄCA

5 pkt.

BARDZO DOBRA

4 pkt.

DOBRA

3 pkt.

DOSTATECZNA

2 pkt.
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