
 

 

Regulamin naboru uczestników projektu Erasmus+ 

 

„Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego 

dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Tychach” 

 

Terminy wyjazdów na staże:  

I grupa: czerwiec 2018 

II grupa: lipiec 2018 

III grupa: sierpień 2018 

 

1. Kryteria rekrutacji: 

W projekcie mogą brać udział uczniowie klas I-IV Technikum nr 6 oraz I-III Branżowej Szkoły  

I stopnia (uwaga: patrz p. 2 regulaminu). Na staż w 2018 roku może wyjechać 30 uczniów,  

w tym 16 - kształcących się w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 8 -  

w zawodzie: technik hotelarstwa, 3-cukiernik, 3-kucharz (proporcjonalnie do ilości osób uczących 

się danego zawodu). 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.  

a. Ocena z zachowania - przynajmniej dobra (liczba możliwych do otrzymania punktów 4 – 6), 

b. Ocena z praktyk zawodowych / zajęć praktycznych odbywanych w hotelach, restauracjach, 

cukierniach w kraju poza terenem szkoły (wyżej punktowana będzie odbyta krajowa 

praktyka wyjazdowa + 1 pkt), a w przypadku klas It, Iż, Id, które dotychczas nie miały 

obowiązkowych zajęć praktycznych ani praktyk zawodowych średnia ocen  

z przedmiotów zawodowych zgodnie z poniższym wykazem (skala: pkt. 3- dostateczny,  

4-dobry, 5-bardzo dobry, 6-celujący), 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE BRANE POD UWAGĘ PRZY REKRUTACJI 

klasy I d, ż klasa I t 

bhp w gastronomii bhp w hotelarstwie 

podstawy działalności gospodarczej w gastronomii informatyka w hotelarstwie 

towaroznawstwo podstawy żywienia 

podstawy żywienia język angielski w hotelarstwie 

pracownia technologii gastronomicznej pracownia hotelarska 

 

 



 

c. Oceny z języka angielskiego i języka angielskiego zawodowego liczone jako średnia ocen 

(skala: pkt. 3- dostateczny, 4-dobry, 5-bardzo dobry, 6-celujący), 

* Uwaga: uczniowie, którzy otrzymali ocenę poniżej dostatecznej z przedmiotów 

zawodowych i/lub języka obcego/obcego zawodowego i/lub zajęć praktycznych/praktyki 

zawodowej nie będą uwzględnieni w rekrutacji 

d. Udział w olimpiadach i konkursach związanych z wykonywanym zawodem – brane pod 

uwagę będą konkursy, które odbyły się w 2017 r. (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. Zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i / lub społeczności lokalnej: np. obsługi 

gastronomiczne, inne formy promocji szkoły, wolontariat - ale tylko w przypadku, gdy 

udział wymagał poświęcenia czasu poza godzinami lekcji – (skala: pkt. 1-3 w tym 1p. za 

udział, 2-3 p. za szczególne zaangażowanie, związane z większym wysiłkiem, cyklicznym 

poświęceniem większej ilości czasu, udokumentowane np. opinią / podziękowaniem od 

organizacji społecznej, opiekuna wolontariusza, podopiecznego itp.)  – brane pod uwagę 

będą działania, które miały miejsce w 2017 r. 

f. Opinia wychowawcy - pełni funkcję pomocniczą (w przypadku, kiedy 2 osoby posiadają tę 

samą ilość punktów), 

g. W projekcie przewidujemy również udział 1 osoby (z tzw. "rekomendacji wychowawcy"), 

która nie spełnia wszystkich kryteriów, ale posiada dobrą ocenę z zachowania i znajduje się 

w szczególnej sytuacji rodzinnej. 

h. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów - pierwszeństwo będą mieć uczniowie, 

którzy dotychczas nie korzystali z programu Leonardo da Vinci / Erasmus+, 

i. W projekcie nie mogą brać udziału osoby,  które: 

 - odbyły już staż w hotelu / restauracji, z którym / którą zaplanowano współpracę w ramach 

aktualnie realizowanego projektu (takie osoby mogą aplikować o udział w innym projekcie, 

natomiast propozycję wyjazdu na Teneryfę otrzymają jedynie w sytuacji, gdy po 

zakończonej rekrutacji zakwalifikują się na listę rezerwową, a jednocześnie wciąż będzie 

brakować osób chętnych do odbycia praktyki w miejscu, w którym one tę praktykę już 

zaliczyły), 

 - w poprzednich latach zakwalifikowały się do wyjazdu na staż (krajowy lub zagraniczny)  

i podczas jego odbywania złamały zasady, jakich zobowiązywały się przestrzegać, za co 

zostały ukarane zgodnie z zapisami regulaminu (upomnienie / nagana dyrektora szkoły), 

 - rozpoczęły jakąkolwiek  praktykę zawodową i jej nie ukończyły - za wyjątkiem sytuacji, 

gdy nieukończenie praktyki zawodowej było spowodowane zdarzeniem losowym np. 

chorobą, 



 

 - nie podpiszą zobowiązania, zakazującego im podejmowania pracy zawodowej w miejscu, 

do którego wyjeżdżają na staż w ramach projektu unijnego (do czasu ukończenia szkoły lub 

zaprzestania przez szkołę współpracy z daną placówką – w zależności od tego, który z tych 

faktów nastąpi wcześniej). 

2. Podania uczniów klas kończących (klasa IV Technikum i klasa III Szkoły Branżowej  

I stopnia) będą brane pod uwagę tylko w sytuacji, gdy po zakończeniu rekrutacji 

pozostaną jeszcze wolne miejsca. 

3. Rekrutacja uczestników wszystkich grup rozpocznie się 3.01.2018 zakończy się  

31.01.2018. Do przeprowadzenia procesu rekrutacji zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna 

pod przewodnictwem dyrektora szkoły.  

4. W przypadku, gdy jednocześnie odbywa się rekrutacja do kilku projektów unijnych, 

uczniowie mogą aplikować o udział tylko w jednym z nich (członkowie Komisji 

Rekrutacyjnej mogą zaproponować osobie, która po zakończeniu rekrutacji znalazła się 

na liście rezerwowej, wyjazd w ramach innego projektu – w miarę wolnych miejsc). 

5. Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie wniosku rekrutacyjnego oraz załączników: 

formularz Europass CV w wersji angielskiej i polskiej (na CD i w postaci wydruku), dane 

osobowe (na CD oraz w formie papierowej), 2 zdjęcia legitymacyjne. 

6. 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. 

7. Brak kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych spowoduje odrzucenie 

wniosku z przyczyn formalnych. 

8. Wyniki rekrutacji i imienne listy uczestników wszystkich grup zostaną podane do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej szkoły do dnia 14 lutego 2018. Zostanie również 

utworzona lista rezerwowa (na wypadek różnych zdarzeń losowych).  

9. W przypadku pogorszenia się ocen (o 2 stopnie) i / lub frekwencji (pojawienie się godzin 

nieusprawiedliwionych) uczestnik może zostać wykreślony z listy. 

10. Uczniowie będą mieli możliwość odwołania się od decyzji Komisji do 7 dni po ogłoszeniu 

wyników.  

11. W przypadku rezygnacji stażysty z wyjazdu na praktyki zagraniczne poniesione przez szkołę 

koszty rezerwacji pokryje uczeń /opiekun prawny. 

12. Warunkiem uczestnictwa w stażu jest zobowiązanie się do przestrzegania regulaminu 

praktyki, w tym dostosowanie stroju (m.in. biała, czarna koszula, buty z podeszwą 

antypoślizgową), fryzury itp. do wymagań pracodawcy, związanych z charakterem 

wykonywanej pracy oraz podpisanie zobowiązania, zakazującego stażyście podejmowania 

pracy zawodowej w miejscu, do którego wyjeżdża na staż w ramach projektu unijnego  



 

(do czasu ukończenia szkoły lub zaprzestania przez szkołę współpracy z daną placówką –  

w zależności od tego, który z tych faktów nastąpi wcześniej). 

13. Przed wyjazdem na staż uczestnicy wezmą udział w obowiązkowych kursach: językowym 

oraz kulturalno-pedagogicznym. Nieobecność na w/w zajęciach może spowodować 

wykreślenie ucznia z listy osób zakwalifikowanych do wyjazdu na staż. W wyjątkowych 

sytuacjach (choroba) dopuszcza się 1 nieobecność. 

 


