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Regulamin określający kryteria wyboru i zasady rekrutacji do projektu realizowanego  

przez Zespół Szkół im Adama Wodziczki w Mosinie 

 

Hotelarze z Wodziczki - europejski rynek pracy na Was czeka 

2016-1-PL01-KA102-023831 

Projekt: Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych 

oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w roku szkolnym 2016/2017 

§ 1 

Rekrutacja do ww. projektu  prowadzona jest w formie konkursu i dotyczy udziału uczniów 

 w praktykach zawodowych organizowanych na terenie Hiszpanii. 

§ 2 

Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

 wicedyrektor Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie;  

 koordynator projektu;  

 pedagog szkolny; 

 doradca zawodowy; 

 opiekun samorządu uczniowskiego; 

 przedstawiciel samorządu uczniowskiego. 
§ 3 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w tym paragrafie:  

 są uczniami klas II lub III Zespołu Szkól im. Adama Wodziczki w Mosinie; 

 uczą się w zawodzie technik hotelarstwa; 

 uzyskały wysoką średnią ocen z przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących  
w roku szkolnym 2015/2016; 

 mają ocenę z zachowania co najmniej dobra; 

 posiadają znajomość języka angielskiego  w stopniu komunikatywnym, oceny dokonają nauczyciele 
języka angielskiego  na podstawie rozmowy oraz  testu sprawdzającego kompetencje językowe; 

 wyróżniają się aktywną postawą na rzecz klasy i szkoły potwierdzoną przez wychowawcę klasy  
i samorząd klasowy; 

 opracują wzór logo projektu; 

 będą brać udział w zajęciach pedagogicznych, kulturowo i  językowych, mających na  
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        celu przygotowanie do uczestnictwa w praktykach. 

§ 4 

Każde kryterium punktowane jest w skali punktowej od 0 do 5. Łącznie do zdobycia jest 30 punktów. Suma 

zdobytych punktów decyduje o miejscu kandydata na liście. Spośród wszystkich kandydatów komisja 

rekrutacyjna wybierze 14 osób z największą ilością punktów. 

Na podstawie sumy uzyskanych punktów komisja sporządzi dwie listy uczniów (główną i rezerwową), którzy 

zostaną objęci programem praktyk. W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego 

zachowania się przed wyjazdem ( np. nieobecności na zajęciach, spotkaniach informacyjnych) przez ucznia 

umieszczonego na liście głównej, zostanie on wykluczony z wyjazdu na zagraniczna praktykę,  a prawo do 

tego wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności.  

W przypadku  uczniów uzyskujących taką samą punktację wynikającą z ocen, kryterium dodatkowym będzie 

status społeczny (np. niższy dochód - pierwszeństwo w rekrutacji). 

§ 5 

Uczeń zgłaszający swoją kandydaturę na wyjazd na praktykę powinien: 

złożyć do koordynatorów projektu następujące wymagane dokumenty  do  30 września 2016r:          

1. formularz zgłoszeniowy, 
2. zgodę rodziców na wyjazd za granicę, 

3. zobowiązanie do uczestnictwa w zajęcia z przygotowania pedagogicznego, kulturowego 

i językowego; 

4. ksero dowodu osobistego lub paszportu. 
 

§ 6 

Podstawą kwalifikacji jest suma punktów otrzymanych za:  

 opinię wychowawcy z uwzględnieniem pracy ucznia na rzecz szkoły  
i środowiska; 

 średnią z przedmiotów zawodowych za rok szkolny 2015/2016; 

 średnią ocen z przedmiotów ogólnokształcących za rok szkolny 2015/2016; 

 ocenę z zachowania; 

 ocenę z języka angielskiego; 

 ocenę z testu kompetencji językowych; 

 wzór logo projektu; 

 status społeczny uczestnika  

 

 

 

 

Kryteria naboru:  
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1. ocena z zachowania: 

a.  wzorowe – 5 pkt. 

b. bardzo dobre – 4 pkt. 

c. dobre- 3 pkt.  

2. średnia ocen końcoworocznych za rok 2015/2016 z przedmiotów zawodowych   

w zawodzie technik hotelarstwa: 

6,0-5,1-5 pkt;  

5,0-4,5-4 pkt;  

4,4-4,0-3 pkt;  

3,9-3,5- 2 pkt  

3,4-3,0 - 1 pkt. 

3. średnia ocen końcoworocznych za rok szkolny 2015/2016 z przedmiotów 

ogólnokształcących: 

6,0-5,1-5 pkt;  

5,0-4,5-4 pkt;  

4,4-4,0-3 pkt;  

3,9-3,5- 2 pkt  

3,4-3,0 –1 pkt 

4. ocena końcoworoczną  z języka angielskiego: 

celujący – 5 pkt. 

bardzo dobry – 4 pkt. 

dobry – 3 pkt. 

dostateczny- 2 pkt..   

5. ocena kompetencji językowych  dokonana przez nauczyciela języka angielskiego   

w skali od 1pkt. do 5pkt.; 

6. ocena zaangażowania w życie klasy i szkoły dokonana przez samorząd uczniowski 

na podstawie opinii wychowawcy klasy i własnych obserwacji w skali od 1 pkt. do 5 pkt; 

7. dodatkowo uczeń może otrzymać punkty za opracowany wzór logo projektu; oceny projektu 

logo dokona komisja konkursowa konkursu na wzór logo projektu w skali od 1 pkt. do 5 

pkt. 

8.  status społeczny  kandydata 

a. dochód na osobę netto 

b. liczba rodzeństwa na utrzymaniu rodziców 

c. rodzina pełna/niepełna 
§ 7 

Ocena kompetencji językowych kandydatów dokonana zostanie przez nauczycieli języka angielskiego na 

podstawie testu sprawdzającego kompetencje językowe. Test zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół  

im. Adama Wodziczki. Informacja o terminie (data i godzina, nr sali)  zostanie umieszczona w gablocie 

szkolnej na I piętrze i na stronie internetowej szkoły . 

§ 8 

Zakończenie naboru uczestników do projektu nastąpi 21 października 2016 r. 

 

§ 9 
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Decyzja komisji rekrutacyjnej i przygotowania ostatecznie lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa 

zostanie ogłoszona do 10 listopada 2016r. 

W ciągu 7 dni od zakończenia prac komisji rekrutacyjnej zostanie zorganizowane spotkanie dla kandydatów 

i ich rodziców.  

§ 10 

Uczeń (rodzic/opiekun ucznia niepełnoletniego), który nie został zakwalifikowany przez komisję  do wyjazdu 

na praktykę ma prawo odwołać się pisemnie od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora Zespołu Szkół im. 

Adama Wodziczki w terminie 4 dni roboczych od daty ogłoszenia listy uczestników i listy rezerwowej. 

Dyrektor Zespołu Szkół przekazuje informację komisji konkursowej, która w ciągu trzech dni od daty 

złożenia wniosku sprawdza poprawność wyników konkursu i przekazuje pisemną informację uczniowi lub  

rodzicowi ucznia niepełnoletniego. 

§ 11 

Lista uczestników wraz z listą rezerwową zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń  

na I piętrze oraz na stronie internetowej szkoły. 

§ 12 

Zakwalifikowani kandydaci są zobowiązani dostarczyć zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań  

do udziału w praktykach zagranicznym do 30 listopada 2016r. 

§ 13 

Zakwalifikowani kandydaci mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach przygotowujących  

do wyjazdu do Hiszpanii. Dwie nieusprawiedliwione nieobecności dyskwalifikują kandydata do udziału  

w projekcie. Jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

§ 14 

W trakcie i po praktykach uczeń zobowiązuje się: 

 dołożyć wszelkich starań do realizacji w całości programu praktyki; 

 ściśle przestrzegać regulaminu praktyk pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa  
w projekcie; 

 codziennie punktualnie przybywać na miejsce odbywania praktyki; 

 realizować zadania zlecone przez opiekuna praktyk; 

 uczestniczyć w imprezach kulturalnych organizowanych podczas praktyk; 

 na bieżąco informować nauczyciela przebywającego z uczniami o wszelkich nieprawidłowościach 
mających wpływ na realizację praktyk i stopień satysfakcji uczestnika; 

 w trakcie realizacji praktyki na bieżąco sporządzać zapisy w dzienniczku praktyk, które będą między 
innymi podstawą do wystawienia oceny zaliczającej praktykę.  

 sporządzić prezentację multimedialną z przebiegu praktyk w celu przedstawienia jej  
w szkole po powrocie i udostępnienia na stronie internetowej szkoły; 
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 wypełniać ankiety jakościowe dotyczące satysfakcji uczniów z uczestnictwa  
w projekcie; 

 po powrocie z praktyk uczestniczyć w działaniach promujących Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020. 

§ 15 

Niniejszy regulamin określa kryteria wyboru i zasady rekrutacji do projektu. 
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