REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
PROCEDURA REKRUTACYJNA

Akcja1.- Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia
Zawodowe pod tytułem „Praktyka za granicą – dobra droga do sukcesu!”
w programie Erasmus + w roku 2019

Program adresowany jest do uczniów trzecich klas technikum kształcących się w zawodach
technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej oraz technik
hotelarstwa, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w projekcie oraz uzyskają najwyższą ilość
punktów po zsumowaniu punktów cząstkowych za poszczególne kryteria.

Szczegółowe kryteria rekrutacji:
Średnia ocen z:
 języka niemieckiego – ocena roczna z klasy drugiej
celujący

6 pkt.

bardzo dobry

5 pkt.

dobry

4 pkt.

dostateczny

3 pkt.

 przedmiotów zawodowych - ocena roczna z klasy drugiej
celujący

6 pkt.

bardzo dobry

5 pkt.

dobry

4 pkt.

dostateczny

3 pkt.

 zachowania - ocena roczna z klasy drugiej
wzorowe

6 punktów

bardzo dobre

5 punktów

dobre

4 punkty

poprawne

3 punkty

 ankieta rekrutacyjna– maksymalnie 10 punktów

Komisja rekrutacyjna będzie przyznawać punkty za poszczególne kryteria.
Przy wyborze nie będzie nikt dyskryminowany ze względu na płeć. Pochodzenie społeczne
i sytuacja finansowa nie będzie przeszkodą w przystąpieniu do projektu, gdyż komisja będzie
się kierować ideą równości szans.
Uwzględnione zostaną również oceny z przedmiotów zawodowych i języka niemieckiego,
przy czym otwartość, chęć do nauki i komunikatywność kandydata będzie szczególnie brana
pod uwagę (jest to efekt ewaluacji z poprzedniego naszego projektu). Pod uwagę zostanie
wzięta kultura osobista i ocena z zachowania kandydata. Powstanie lista rezerwowych
uczestników w razie wycofania się któregoś z kandydatów. Uczniowie wypełnią ankietę
rekrutacyjną, za którą otrzymają maksymalnie 10 punktów. Pod uwagę wzięte zostaną oceny
kandydata z języka niemieckiego, jego aktywność na zajęciach i komunikatywność (opinia
germanisty). Minimalną oceną z języka niemieckiego uprawniającą ucznia do wzięcia udziału
w rekrutacji będzie ocena dostateczna za ostatni rok szkolny (ocena roczna z drugiej klasy).

Uwzględnione zostaną również oceny z przedmiotów zawodowych - ocena co najmniej
dostateczna za ostatni rok szkolny (ocena końcowa z drugiej klasy) oraz kultura osobista
i zachowanie (co najmniej poprawne za ostatni rok szkolny) .
Wstępny wybór odbędzie się w październiku 2019 oraz 2020 roku. Do kursów
przygotowawczych przystąpi 16 uczniów (14 + 2 osoby „rezerwa”).
Uczniowie będą odbywać praktykę w 2-osobowych zespołach, które będą mieszkać w pokoju
2- osobowym w danym hotelu. Za zgodą stron (uczniowie, rodzice, szkoła) może w praktyce
w danym hotelu wziąć udział zespół, czyli „praktykant + praktykantka”.
Uczniowie będą mieli możliwość odwołania się od wyniku rekrutacji do Pani Dyrektor
Szkoły Edyty Bogusz do 14 dni od ogłoszonego wyniku komisji rekrutacyjnej.

