REGULAMIN REKRUTACJI
uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
do uczestnictwa w projekcie Młodzi, wykształceni, kompetentni – zagraniczne praktyki
wsparciem kształcenia zawodowego, o numerze POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036203
w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry
kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu
Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

1. Rekrutacja na staż w ramach projektu projekcie Młodzi, wykształceni, kompetentni –
zagraniczne praktyki wsparciem kształcenia zawodowego, o numerze POWERVET2017-1-PL01-KA102-036203 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność
uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze
środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia
zawodowe, odbywać będzie się w dwóch terminach:
- pierwszy termin : grudzień 2017r. – obejmuje nabór uczestników na staże
zagraniczne w Irlandii Północnej
- drugi termin : wrzesień 2018r. – obejmuje nabór uczestników na staże
zagraniczne we Włoszech
2. Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:
• dyrektor szkoły - mgr Iwona Nowakowska,
• zastępca dyrektora - mgr Elżbieta Lewaczek-Lubczyńska,
• koordynator projektu – mgr Barbara Kobylarz (nauczyciel przedmiotów
zawodowych),
• nauczyciel języka angielskiego – mgr Karolina Zaremba.

3. Do uczestnictwa w projekcie są uprawnione osoby, które:
• są uczniami ZSE-U w Zabrzu,
• uczą się w zawodach :
- technik ekonomista, technik ekonomista o profilu policyjnym
- technik handlowiec,
- technik logistyk, technik logistyk o profilu wojskowym
- technik usług fryzjerskich,
- sprzedawca
- fryzjer
( z wyjątkiem:
- klas kończących szkołę w roku szkolnym 2017/2018 - dotyczy rekrutacji
na staże zawodowe do Irlandii Północnej;
- klas kończących szkołę w roku szkolnym 2018/2019 - dotyczy rekrutacji
na staże zawodowe do Włoch;

•
•
•

poświadczą brak przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia stażu,
ukończyły 17 lat,
wypełniły ankietę załączoną do formularza zgłoszeniowego
oraz:
w przypadku rekrutacji na staże w Irlandii Północnej:

•
•
•

uzyskały średnią ocen na koniec roku szkolnego 2016/2017 z przedmiotów
zawodowych i praktyki zawodowej (jeśli dotyczy) powyżej 3,5;
uzyskały z języka angielskiego na koniec roku szkolnego 2016/2017 co
najmniej ocenę dostateczną,
uzyskały z zachowania na koniec roku szkolnego 2016/2017 ocenę dobrą lub
wyższą,
w przypadku rekrutacji na staże we Włoszech:

•
•
•

uzyskały średnią ocen na koniec roku szkolnego 2017/2018 z przedmiotów
zawodowych i praktyki zawodowej (jeśli dotyczy) powyżej 3,5;
uzyskały z języka angielskiego na koniec roku szkolnego 2017/2018 co
najmniej ocenę dostateczną,
uzyskały z zachowania na koniec roku szkolnego 2017/2018 ocenę dobrą lub
wyższą,

4. Uczeń zgłaszający swoją kandydaturę do wyjazdu na staż powinien złożyć
u koordynatora projektu wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z ankietą (druki
dostępne na stronie internetowej www.zseu.zabrze.pl; zakładka PROJEKTY – Młodzi
wykształceni).
5. Podstawą kwalifikacji ucznia jest suma punktów otrzymanych za:
w przypadku rekrutacji na staże w Irlandii Północnej:
•
•
•
•

ankietę dla kandydatów,
ocenę z zachowania otrzymaną na koniec roku szkolnego 2016/2017,
średnią ocen z przedmiotów zawodowych (i praktyki zawodowej – jeśli
dotyczy) otrzymanych na koniec roku szkolnego 2016/2017,
ocenę z języka angielskiego otrzymaną na koniec roku szkolnego 2016/2017,

w przypadku rekrutacji na staże we Włoszech:
•
•
•
•

ankietę dla kandydatów,
ocenę z zachowania otrzymaną na koniec roku szkolnego 2017/2018,
średnią ocen z przedmiotów zawodowych (i praktyki zawodowej – jeśli
dotyczy) otrzymanych na koniec roku szkolnego 2017/2018,
ocenę z języka angielskiego otrzymaną na koniec roku szkolnego 2017/2018,

Dodatkowo komisja weźmie pod uwagę frekwencję kandydata oraz ewentualne prace
na rzecz szkoły np. udział w konkursach, członkostwo w Radzie Młodzieżowej itp.

6. Na podstawie sumy uzyskanych punktów Komisja sporządzi dwie listy uczniów,
którzy zostaną objęci programem praktyk zagranicznych: listę główną i listę
rezerwową.
Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

1.

ANKIETA

maksymalnie 15 pkt

2

3

4

OCENA Z ZACHOWANIA

dobre
bardzo dobre
wzorowe

ŚREDNIA OCEN Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH śr. 3,6-4,0
śr. 4,1-4,5
śr. 4,6-5,0
I PRAKTYKI ZAWODOWEJ (jeśli dotyczy)
powyżej 5,0

OCENA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

- 10 pkt
- 15 pkt
- 20 pkt

- 15 pkt
- 20 pkt
- 25 pkt
- 30 pkt

Dostateczny
- 5 pkt
dobry
- 10 pkt
bardzo dobry - 15 pkt
celujący
- 20 pkt

7. W przypadku uzyskania przez dwu lub więcej uczniów jednakowej liczby punktów,
ostateczną decyzję o udziale kandydata w stażu podejmie Komisja Rekrutacyjna po
konsultacjach z wychowawcami i uwzględnieniu punktów dodatkowych według
poniższej tabeli.

Punktacja dodatkowa

Lp
1

KRYTERIUM

FREKWENCJA

ZAANGAŻOWANIE W PRACE NA RZECZ SZKOŁY,
UDZIAŁ W KONKURSACH, ZAWODACH (POPARTE
OPINIAMI NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW)

2

PUNKTACJA

70-79%
- 5 pkt
80-89% - 10 pkt
90-95%
- 15 pkt
96-100% - 20 pkt
maksymalnie
10 pkt

8. Ogółem kandydat może zdobyć maksymalnie 85 punktów oraz 30 punktów
dodatkowych.
9. Komisja rekrutacyjna przyznaje prawo wyjazdu na staż uczniom, którzy uzyskali
najwyższą liczbę punktów:
w przypadku rekrutacji na staże w Irlandii Północnej:
w Technikum Nr 4:
•
•
•
•

technik logistyk - 10 uczniów
technik ekonomista - 8 uczniów
technik usług fryzjerskich - 6 uczniów
technik handlowiec - 4 uczniów
w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 9:
•
•

zawód fryzjer - 4 uczniów
zawód sprzedawca – 2 uczniów

Łącznie na staże do Irlandii Północnej w 2018r. wyjedzie 34 uczniów w trakcie
zaplanowanych dwóch mobilności. Każda mobilność jest przygotowana dla 17 uczniów.

w przypadku rekrutacji na staże we Włoszech:
w Technikum Nr 4:
•
•
•
•

technik logistyk - 4 uczniów
technik ekonomista - 4 uczniów
technik usług fryzjerskich - 3 uczniów
technik handlowiec - 2 uczniów
w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 9:
•
•

zawód fryzjer - 2 uczniów
zawód sprzedawca – 1 uczeń

Łącznie na staż do Włoszech w 2019r. wyjedzie 16 uczniów w trakcie zaplanowanej jednej
mobilności.
10. W każdym wyjeździe ma prawo uczestniczyć 5 osób o mniejszych szansach – 4
uczniów z Technikum Nr 4, 1 uczeń z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 9.

11. Przez mniejsze szanse należy rozumieć: trudności w nauce, słabe wyniki nauczania,
względy ekonomiczne, względy społeczne.

12. Uczeń, chce skorzystać z powyższego kryterium wypełnia ankietę oraz formularz
zgłoszeniowy tak samo jak inni kandydaci i dołącza do formularza zgłoszeniowego
opis swojej sytuacji oraz uzasadnienie chęci wyjazdu. (wzór do pobrania na stronie
internetowej www.zseu.zabrze.pl; zakładka PROJEKTY – Młodzi wykształceni)

13. W przypadku osób o mniejszych szansach o rekrutacji decydować będzie przede
wszystkim kryterium wieku, ocena z zachowania, umiejętności językowe lub
perspektywa możliwości komunikowania się w języku obcym po przejściu
przygotowania językowego, określona przez nauczyciela języka obcego uczącego
danego ucznia , stosunek do obowiązków szkolnych, ocena sytuacji rodzinnej czy
ekonomicznej oraz rozmowa konsultacyjna z wychowawcą i pedagogiem szkolnym.

14. Jeśli w danej turze nie zgłosi się uczeń spełniający warunki osoby o mniejszych
szansach - miejsce to zostaje przyznane kolejnemu uczniowi. Fakt ten zostaje
odnotowany w protokole z rekrutacji.

15. Kandydaci zakwalifikowani do wyjazdu mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich
szkoleniach pedagogiczno-językowo-kulturowych, które mają na celu przygotowanie
uczniów do odbycia stażu zagranicznego. Ze względu na organizację roku szkolnego,
zajęcia te mogą odbywać się również w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, np.
w soboty.

16. Wszyscy uczniowie uprawnieni do wyjazdu są zobowiązani do prowadzenia
dzienniczka praktyk podczas stażu, wypełniania ankiet, sporządzania raportów,
uczestnictwa w rozmowach kontrolnych po szkoleniach przygotowawczych, ścisłej
współpracy z koordynatorem projektu oraz z nauczycielami, którzy wyjadą z uczniami
na staż.

17. W przypadku dobrowolnej rezygnacji, zdarzenia losowego, niezdyscyplinowanego
zachowania się przed wyjazdem (nieobecności na kursach, spotkaniach
informacyjnych), ucznia umieszczonego na liście głównej, zostanie on wykluczony z
listy, a prawo do jego miejsca uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem
ustalonej na niej kolejności.

18. Termin składania formularzy:
•

w przypadku rekrutacji na staże do Irlandii Północnej:
od 1.12.2017 do 12.12.2017 r. do godziny 11.00

•

w przypadku rekrutacji na staż do Włoch:
od 17.09.2018 do 01.10.2018 r. do godziny 11.00

