Regulamin naboru uczestników projektu LdV
„Gastronomia i hotelarstwo Balearów szansą na karierę zawodową dla tyskich kucharzy i hotelarzy”
1. Terminy wyjazdów na staże:
I grupa: czerwiec 2014,
II grupa: lipiec 2014,
III grupa: sierpień 2014,
IV grupa: wrzesień 2014.

2. Kryteria rekrutacji:
O uczestnictwie w stażu decydować będzie ilość otrzymanych punktów.
Uwaga: skala punktów odpowiada następującym ocenom:
wzorowy, celujący - 6pkt, bardzo dobry - 5pkt, dobry - 4pkt, dostateczny - 3pkt, dopuszczający. - 2pkt.
a. Ocena z zachowania - przynajmniej dobra (skala możliwych do otrzymania punktów od 4 – 6pkt),
b. Ocena z praktyk zawodowych odbywanych w hotelach i restauracjach poza terenem szkoły
(wyżej punktowana będzie odbyta praktyka wyjazdowa + 1 pkt), a w przypadku klas pierwszych
średnia ocen z przedmiotów zawodowych (skala: pkt. 3- dostateczny, 4-dobry, 5-bardzo dobry, 6celujący),
c. Oceny z języka angielskiego i języka angielskiego zawodowego liczone jako średnia ocen (skala:
pkt. 3- dostateczny, 4-dobry, 5-bardzo dobry, 6-celujący),
d. Udział w olimpiadach i konkursach związanych z wykonywanym zawodem (skala pkt. 1 - 5
w tym 1p. za udział i odpowiednio za notowane miejsca: miejsce I - 4 pkt., II - 3pkt., III - 2 pkt.,
IV - 1 pkt.),
e. Opinia wychowawcy - pełni funkcję pomocniczą (w przypadku kiedy 2 osoby posiadają tę samą
ilość punktów).
3. Rekrutacja uczestników wszystkich grup rozpocznie się 3 lutego 2014 i zakończy się 14 lutego
2014 r. Do przeprowadzenia procesu rekrutacji zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna pod
przewodnictwem dyrektora szkoły.
4. Wyniki rekrutacji i imienne listy uczestników wszystkich grup zostaną podane do publicznej
wiadomości na stronie internetowej szkoły do dnia 28 lutego 2014. Zostanie również utworzona lista
rezerwowa na wypadek różnych zdarzeń losowych.
5. W przypadku pogorszenia się ocen (o 2 stopnie) i / lub frekwencji (pojawienie się godzin
nieusprawiedliwionych) uczestnik może zostać wykreślony z listy.
6. Uczniowie będą mieli możliwość odwołania się od decyzji Komisji do 7 dni po ogłoszeniu wyników.
7. W przypadku rezygnacji stażysty z wyjazdu na praktyki zagraniczne poniesione przez szkołę koszty
rezerwacji pokryje uczeń /opiekun prawny.
8. Wnioski można pobrać ze strony internetowej ZS nr 7 w Tychach: www.zs7tychy.republika.pl, a po
ich wypełnieniu złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach urzędowania.
9. Warunkiem uczestnictwa w stażu jest zobowiązanie się do przestrzegania regulaminu praktyki, w tym
dostosowanie stroju, fryzury itp. do wymagań pracodawcy, związanych z charakterem wykonywanej pracy.

…………………………………………………………

Tychy, dn.

Imię i nazwisko ucznia

………………………………………………………
Klasa

…………………………………………………….
Adres zameldowania

……………………………………………………
Pesel

………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia

…………………………………………………….
Tel. do opiekuna prawnego

Komisja Rekrutacyjna
przy Zespole Szkół nr 7
w Tychach

dot. projektu:
„Gastronomia i hotelarstwo Balearów szansą na karierę zawodową dla tyskich kucharzy i hotelarzy”

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie na praktyki zagraniczne. Zgodnie z regulaminem
deklaruję, że moje oceny są następujące:
zachowanie………………………………………………………………………………………………………
język angielski/angielski zawodowy…………………………………………………………………………….
praktyka zawodowa (proszę podać miejsce odbycia praktyki zaw.) / średnia ocen z przedmiotów
zawodowych................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….
konkursy/olimpiady………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
opinia wychowawcy...............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Uzasadnij dlaczego chcesz uczestniczyć w projekcie „Gastronomia i hotelarstwo Balearów szansą na karierę
zawodową dla tyskich kucharzy i hotelarzy

Informuję, iż zapoznałem się z „Regulaminem naboru uczestników projektu „Gastronomia i hotelarstwo Balearów szansą na
karierę zawodową dla tyskich kucharzy i hotelarzy” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
rekrutacji oraz upowszechniania projektu realizowanego w ramach Programu Leonardo da Vinci zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926 z późn. zm.).
Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu praktyki, w tym do dostosowania stroju, fryzury itp. do wymagań pracodawcy,
związanych z charakterem wykonywanej pracy.

_____________________________
Podpis ucznia i opiekuna prawnego

