REGULAMIN
OKREŚLAJĄCY KRYTERIA WYBORU I ZASADY REKRUTACJI
UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Z POLSKIEJ PROWINCJI DO CENTRUM EUROPY
REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
AKCJA MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA
KONKURS 2015

§1
Rekrutacja na staże do Francji lub do Włoch przeprowadzana jest w formie Konkursu.
§2
Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:
1) Dyrektor ZS Nr 1 Anna Nowicka
2) Nauczyciel języka francuskiego Olga Biernacka
3) Nauczyciel przedmiotów zawodowych z branży gastronomicznej Kamila BogaczBugaj
4) Nauczyciel przedmiotów zawodowych z branży fryzjerskiej Magdalena Klimaszewska
5) Nauczyciel języka angielskiego Magdalena Trzepizur
§3
Do Konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w tym paragrafie:
1) Są uczniami ZS Nr 1w Kłobucku w roku szkolnym 2015/2016.
2) Uczą się na kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług
fryzjerskich.
3) Cechuje je zainteresowanie zawodem w branży gastronomicznej lub w branży
fryzjerskiej.
4) Będą brały udział w spotkaniach, mających na celu przygotowanie potencjalnych
uczniów do wyjazdów na staże.
5) Wypełniły formularz kwestionariusza „Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu
Szkół Nr 1”.
6) Brały udział w organizowanych przez ZS Nr 1 przyjęciach okolicznościowych lub
promowały kierunek nauczania technik usług fryzjerskich na branżowych imprezach o
zasięgu regionalnym lub wojewódzkim.
§4
Uczeń zgłaszający swoją kandydaturę na wyjazd na staże do Francji lub do Włoch powinien
złożyć do koordynatorów projektu – Olgi Biernackiej (branża gastronomiczna) oraz
Magdaleny Klimaszewskiej (branża fryzjerska) - następujące dokumenty:
1) formularz zgłoszeniowy,
2) zgodę rodziców na wyjazd za granicę,
3) zobowiązanie do uczestnictwa w kursie online języka francuskiego (branża
gastronomiczna) lub języka angielskiego (branża fryzjerska),
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4) aktualną książeczkę zdrowia,
5) dowód osobisty lub paszport,
6) potwierdzenie posiadania rachunku bankowego, na który zostaną przekazane
pieniądze na pobyt za granicą.
§5
Wymagane dokumenty, wymienione w § 4 w punktach 1-3 wraz z opracowaniami, należy
złożyć w wyznaczonym terminie, tzn. do 10 listopada 2015 roku, natomiast pozostałe
dokumenty, wymienione w punktach 4-6, należy złożyć do 20 czerwca 2016 roku.
§6
W ramach Konkursu kandydaci będą zobligowani do wykonania następujących zadań:
1) rozwiązania testu dotyczącego znajomości kuchni francuskiej - technik żywienia
i usług gastronomicznych,
2) wykonania fryzury wieczorowej w określonym stylu na głowie treningowej,
3) stawienia się na rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzoną przez Komisję
Rekrutacyjną w wyznaczonym terminie.
§7
Podczas rekrutacji kandydaci będą oceniani przez Komisję Rekrutacyjną według
następujących kryteriów:
1) wyniki nauczania z przedmiotów zawodowych i języków obcych,
2) frekwencja w szkole,
3) wyróżniająca postawa i wysoka kultura osobista,
4) pozytywna opinia nauczycieli oraz opiekunów praktyk zawodowych,
5) zainteresowanie wybranym zawodem,
6) dotychczas zdobyta wiedza, kompetencje i umiejętności zawodowe,
7) predyspozycje do pracy w zespole,
8) łatwość nawiązywania kontaktów,
9) odpowiedzialność i zmysł organizacyjny,
10) ciekawość świata i chęć poznania nowych technologii.
§8
Komisja Rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową kandydatów do wyjazdów na
staże.
§9
System punktacji stosowany przez Komisję Rekrutacyjną:
1) Udział w Konkursach - 10 pkt.
2) Oceny z przedmiotów zawodowych i języków obcych – maksymalnie 40 pkt.
3) Rozmowa kwalifikacyjna – maksymalnie 40 pkt.
4) Zadanie dodatkowe – maksymalnie 20 pkt.
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