Viva España!
Zagraniczne Praktyki Zawodowe
Regulamin określający kryteria wyboru i zasady rekrutacji do projektu

" Viva España! Zagraniczne Praktyki Zawodowe"
współfinansowanego w ramach programu
Unii Europejskiej Erasmus+
realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce
§1
Rekrutacja do uczestnictwa w projekcie " Viva España! Zagraniczne Praktyki Zawodowe",
mającym na celu odbycie praktyk zawodowych w Hiszpanii, prowadzona jest w formie Konkursu.
§2
Rekrutacji uczestników dokonuje Komisja Rekrutacyjna wyznaczona przez Dyrekcję ZSP
w Warce, w składzie:






Izabela Podworska - koordynator projektu,
Agata Gabler-Śliwa - zastępca koordynatora projektu,
Aldona Rzeźnik, Kamila Stępniewska - wychowawcy klas,
Klaudia Skowrońska, Aleksandra Bartuszek - nauczyciele języka angielskiego,
Marek Michałowski - specjalista IT.
§3

Do Konkursu przystąpić mogą osoby, które kształcą się w klasie drugiej i trzeciej o specjalności
technik hotelarstwa oraz w klasie trzeciej o specjalności technik logistyk .
§4
Uczeń zgłaszający swoją kandydaturę na wyjazd na praktykę powinien złożyć u koordynatora
projektu formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej szkoły. Formularz musi być
podpisany przez ucznia, a w przypadku uczniów niepełnoletnich formularz podpisuje także jego
rodzic/opiekun prawny.
§5
Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w październiku 2017 r.
§6
Projekt skierowany jest do uczniów klas II i III Technikum, którzy z własnej woli wyrażają chęć
udziału w zajęciach oferowanych w ramach Projektu.
§7
Ogółem w Projekcie udział weźmie 40 uczniów, w dwóch grupach po 20 osób;
 Grupa I- będą to uczniowie klasy III Technikum Logistycznego w ZSP w Warce,
 Grupa II- będą to uczniowie klasy II i III Technikum Hotelarskiego w ZSP w Warce.
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W przypadku braku możliwości skompletowania danej grupy, zaistnieje możliwość
zakwalifikowania ucznia z Technikum kształcącym w innym zawodzie, niż jest przypisany dla
danej grupy.
§8
Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 30 punktów. Suma zdobytych punktów zadecyduje o
miejscu kandydata na liście. Spośród wszystkich kandydatów Komisja Rekrutacyjna wybierze 16
osób z największą ilością punktów do każdej z grup. Sporządzone zostaną dwie listy – główna i
rezerwowa. W przypadku zdarzeń losowych lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed
wyjazdem (nieobecności na zajęciach i spotkaniach informacyjnych) ucznia umieszczonego na
liście głównej, zostanie on wykluczony spośród osób zakwalifikowanych do wyjazdu na staż
zagraniczny, a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej, z zachowaniem ustalonej
na niej kolejności. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów, o kolejności kandydatów na
listach decyduje średnia ocen z przedmiotów zawodowych.
Wykaz szczegółowych zasad przyznawania punktacji stanowi załącznik 1. do niniejszego
Regulaminu.
§9
Wykaz terminów składania formularzy, rozmów kwalifikacyjnych oraz ogłoszenia decyzji Komisji
Rekrutacyjnej zamieszczony zostanie na tablicy ogłoszeniowej oraz na stronie internetowej szkoły.
§ 10
Uczeń, który nie został zakwalifikowany przez Komisję Rekrutacyjną do odbywania stażu
zagranicznego ma prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu 7 dni do Dyrektora Szkoły.
Podstawą do wniesienia odwołania od decyzji jest pojawienie się nowych okoliczności, które mogły
mieć istotny wpływ na charakter tej decyzji, a które nie były znane Komisji Rekrutacyjnej
w momencie podejmowania decyzji z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy. Odwołanie musi
być podpisane przez wnioskodawcę oraz w przypadku osób niepełnoletnich, również
rodzice/opiekunowie wnioskodawcy.
Komisja Rekrutacyjna rozpatrzy odwołanie w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia jego
otrzymania.
§ 11
Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień zawartych
w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie " Praktyki bez granic", który dostępny jest na stronie
internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeniowej w szkole.
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Załącznik 1 Regulaminu określającego kryteria wyboru i zasady rekrutacji

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

punkty
możliwe
do
zdobycia

MAX

1. rozmowa kwalifikacyjna dotycząca projektu przeprowadzona w języku obcym
Słownictwo
Płynność wypowiedzi
Poprawność gramatyczna

0-3
0-3
0-3

9

6
5
4
3
2

6

1
1
1

3

6
5
4
3

6

6
5
4
3

6

2. ocena z zachowania
Wzorowe
Bardzo dobre
Dobre
Poprawne
Dopuszczające
3. zaangażowanie w życie szkoły
Reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach
Udział w imprezach szkolnych
Wolontariat
4. średnia ocen z przedmiotów zawodowych
5,0 - 6,0
4,0 - 4,9
3,0 - 3,9
2,0 - 2,9
5. średnia ocen z języków obcych
5,0 - 6,0
4,0 - 4,9
3,0 - 3,9
2,0 - 2,9

RAZEM

30
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