
                                                       

„Kształcenie zawodowe jako fundament rozwoju – praktyka zawodowa uczniów ZSP w Gniewie w Hiszpanii” 
w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego 

realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe 

 

REGULAMIN REKRUTACJI - nabór uzupełniający 

do projektu „Kształcenie zawodowe jako fundament rozwoju – praktyka zawodowa uczniów ZSP w Gniewie 

w Hiszpanii” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063941 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna 

uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego realizowanego ze środków PO WER na zasadach 

Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe 

 

§ 1 
 
Rekrutacja na zagraniczne praktyki zawodowe w ramach w/w programu przeprowadzana jest w formie konkursu. 
 

§ 2 
 
Rekrutacji uczniów dokonuje komisja w składzie: 

1. Wioleta Połomska – dyrektor szkoły, przewodniczący komisji 
2. Aleksandra Gerigk – wicedyrektor, nauczyciel matematyki  
3. Janina Strelau – kierownik szkolenia praktycznego 

 
§ 3 

 
Do uczestnictwa w projekcie zagranicznych praktyk zawodowych uprawnione są osoby, które: 
 

1. Są uczniami klasy II, III i IV Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie. 
2. Uczą się w zawodzie: technik hotelarstwa, technik mechanik 
3. Uzyskały najwyższą liczbę punktów w procesie rekrutacji. 
4. Będą brały udział w spotkaniach (kursach) przygotowujących do uczestnictwa w zagranicznych 

praktykach zawodowych. 
 

§ 4 
 

1. Uczeń/uczennica zgłaszający swoją kandydaturę na wyjazd na praktykę, powinien pobrać, wypełnić 
a następnie złożyć w sekretariacie szkoły, formularz zgłoszeniowy udziału w projekcie. Formularze 
można pobrać w sekretariacie szkoły. 

2. Rekrutacja uzupełniająca trwa od 13 września 2021r. do 24 września 2021r. do godziny 12.00. 
3. Ogłoszenie wyników 29 września 2021 roku o godzinie 12.00. 
4. Tryb odwoławczy do 5 października 2021 (do godziny 12.00) 
5. Ogłoszenie ostateczniej listy zakwalifikowanych 6 października 2021 godzina 12.00. 

 
§ 5 

 
1. Podstawą kwalifikacji ucznia do projektu jest suma punktów otrzymanych w następujących obszarach: 

Obszar I: dla uczniów klas II, III, IV 
a) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec poprzedniego roku szkolnego. 
b) Ocena z języka angielskiego. 
c) Ocena zachowania na koniec poprzedniego roku szkolnego. 
d) Sytuacja rodzinna ucznia. 
e) Udział w konkursach zawodowych. 
a) Udział w konkursach zawodowych. 

Obszar II: 
        Pisemne uzasadnienie udziału w projekcie: 
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- 3 powody, dla których uczeń chce pojechać na praktyki zagraniczne, 
- 3 rzeczy, które uczestnik zrobi dla szkoły, kolegów, środowiska lokalnego po powrocie z praktyk zagranicznych, 
- 3 moje atuty, które przemawiają za wyborem mojej kandydatury. 
 

2. Na  podstawie  sumy  uzyskanych  punktów  Komisja  sporządzi dwie  listy  uczniów, którzy zostaną objęci   
programem  praktyk  zagranicznych: listę główną i listę rezerwową. W przypadku zdarzenia losowego lub   
niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem (nieobecności na kursach, spotkaniach  
informacyjnych itp.) przez  ucznia  umieszczonego  na  liście  głównej,  zostanie  on wykluczony  z  wyjazdu  
na praktykę zagraniczną,  a  prawo  do  tego  wyjazdu  uzyska  osoba  z  listy rezerwowej  z  zachowaniem  
ustalonej   na  niej  kolejności. 

3. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie, które wraz z uzasadnieniem należy złożyć 
w terminie 5 dni od ogłoszenia wyniku rekrutacji do Dyrektora Szkoły. 

 
§ 6 

 
Dla obliczenia sumy punktów uzyskanej w procesie rekrutacji, stosuje się następujące zasady punktacji: 
 
Obszar I – max 50 pkt. : 

a) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec poprzedniego roku szkolnego (dst – 3 pkt., db 
– 7 pkt., bdb – 11 pkt., cel – 15 pkt) – max 15 pkt 

b) Ocena z języka angielskiego (dop – 4 pkt., dst – 5pkt., db – 7 pkt., bdb – 9 pkt., cel – 10pkt) – max 
10 pkt 

c) Ocena zachowania na koniec poprzedniego roku szkolnego (poprawne – 4 pkt., dobre – 6 pkt., 
bardzo dobre – 8 pkt., wzorowe – 10 pkt.) – max 10 pkt 

d) Sytuacja rodzinna ucznia: pochodzenie z rodziny niepełnej, wielodzietnej, o niskim statusie 
materialnym – 5 pkt. 

e) Udział w konkursach zawodowych ( 1,2,3 miejsce na poziomie powiatu – 5 pkt., województwa – 10 
pkt.) – max 10 pkt. 

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów, o kolejności na liście, decyduje średnia ocen z przedmiotów 
zawodowych. Kolejnym kryterium decydującym będzie ocena z języka obcego, a następnym udział w konkursach 
zawodowych. Uczniowie będą mieli możliwość odwołania się od oceny w ramach niniejszego kryterium, np. w 
przypadku pomyłek obliczeniowych (odwołanie na piśmie w terminie 5 dni od momentu ogłoszenia listy 
rankingowej uczestników projektu) 
 
Obszar II – max 50 pkt.: 
        Pisemne uzasadnienie udziału w projekcie: 
- 3 powody, dla których uczeń chce pojechać na praktyki zagraniczne, 
- 3 rzeczy, które uczestnik zrobi dla szkoły, kolegów, środowiska lokalnego po powrocie z praktyk zagranicznych, 
- 3 moje atuty, które przemawiają za wyborem mojej kandydatury. 
Od tej części oceny formularza rekrutacyjnego odwołanie nie przysługuje. 
 
Łącznie do zdobycia jest 100 punktów. 
 

§ 7 
 
Komisja Rekrutacyjna przyznaje prawo wyjazdu na staż najlepszym uczniom. 
Opracowała komisja rekrutacyjna. 
 


