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Regulamin rekrutacji w projekcie:
„Zawodowy staż bez granic”

Kryteria, jakie przyjmiemy w celu wybrania uczestników praktyki to: bardzo dobre i 
dobre oceny z przedmiotów zawodowych potwierdzające realne zainteresowanie uczniów 
przyszłym zawodem, aktywność społeczna ucznia na terenie szkoły, podstawowa znajomość 
języka angielskiego lub oraz trudna sytuacja materialna rodziny ucznia. Kryterium wyboru 
uczestników to najwyższa uzyskana ilość punktów z rekrutacji (15 osób z najwyższą 
punktacją).

Ilość punktów przyznawanych za poszczególne kryteria:

1. Oceny z przedmiotów zawodowych:
Dla uczniów technika żywienia i usług gastronomicznych za przedmioty: technologia 
gastronomiczna, obsługa konsumenta, zasady żywienia.
Ocena  6 - 6 punktów, 5 - 5 punktów, 4 - 4 punkty, 3- 3 punkty, 2- 2 punkty, maksymalna 
ilość punktów =24 
2. Aktywność społeczna ucznia - udział w konkursach, olimpiadach, akcjach wolontariatu; 
za każdą aktywność po 5 pkt, maks. 20 pkt.
3. Test z języka angielskiego - maks. 40 pkt, min. 20 pkt. (odbędzie się w pierwszym 
tygodniu października)
4. Ocena z zachowania - wzorowe 6 pkt, bdb 5 pkt, db 4 pkt, poprawne 3 pkt, 
nieodpowiednie 2 pkt, naganne 0 pkt.
5. Trudna sytuacja materialna rodziny ucznia - dochód na jednego członka w rodzinie 
poniżej 504 zł. - do 10 pkt.

Łączna maksymalna ilość punktów to 100

W przypadku jednakowej ilości punktów odbędzie się drugi etap rekrutacji. Dalszym 
etapem będzie więc indywidualna rozmowa, podczas której uczniowie będą musieli 
zaprezentować swoją motywację do wyjazdu, chęć rozwoju zawodowego i osobistego. 
Komisja rekrutacyjna będzie się składała z: dyrektora szkoły, nauczyciela  języka obcego, 
nauczyciela przedmiotów zawodowych i pedagoga. Zostanie utworzona lista osób 
rezerwowych na wypadek rezygnacji uczniów.
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Procedura odwoławcza 

1. Kandydat/ka do uczestnictwa w projekcie, który/a w wyniku przeprowadzonej 
rekrutacji nie zakwalifikuje się do projektu może, w terminie do 3 dni roboczych od 
ogłoszenia wyników rekrutacji dostarczyć do biura Projektu pisemne odwołanie od 
decyzji Komisji Rekrutacyjnej. 
2. Kandydat/ka zostanie poinformowany/a niezwłocznie o terminie i godzinie 
rozpatrzenia odwołania. 
3. Odwołanie będzie rozpatrywane w ciągu 2 dni przez Komisję Rekrutacyjną. 
4. Procedura rozpatrywania odwołania polega na ponownej weryfikacji liczby 
przyznanych punktów w trakcie rekrutacji wraz z uzasadnieniem i ma formę pisemną. 
5. Powtórna weryfikacja liczby przyznanych punktów jest oceną wiążącą i ostateczną, 
od której nie przysługuje odwołanie.


