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Terminy zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych
im. Wincentego Stysia w Świdnicy
Klasa

Liczba uczniów

Technik ekonomista
Technik organizacji reklamy
Technik ekonomista
Technik organizacji reklamy

9
5
9
5

Data praktyk

Kraj

29.01.-23.02.2018

Portugalia (Evora)

07.05-01.06.2018

Węgry (Kecskemet)

Przebieg rekrutacji – krok po kroku:
1. Uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym – piątek, 6 października 2017
2. Zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz regulaminem projektu (dostępne na stronie
internetowej szkoły oraz w biurze projektu)
3. Poinformowanie rodziców / opiekunów o projekcie – konieczna ich zgodna i podpis pod
formularzem zgłoszeniowym (szczególnie w przypadku osób niepełnoletnich!)
4. Poinformowanie wychowawcy o chęci uczestnictwa w projekcie oraz zebranie jego podpisu pod
formularzem rekrutacyjnym
5. Uzupełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępny na stronie internetowej szkoły oraz biurze
projektu).
6. Złożenie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego do sekretariatu / biura projektu maksymalnie
do piątku, 13 października 2017 roku
7. Udział w rozmowie rekrutacyjnej po angielsku, sprawdzającej komunikatywność posługiwania się
językiem.
8. Oczekiwanie na wyniki rekrutacji.
9. Ewentualne odwołanie od wyników rekrutacji /rezygnacja z udziału w projekcie– w terminie 3 dni
od publikacji wyników.
10. Odpowiedzi na ewentualne pytania – polecam szukać w Regulaminie projektu, a gdy ich tam nie
znajdziecie – u Kierownika Szkolenia Praktycznego Pani Mirosławy Ryś w biurze nr 6. lub mailowo u
koordynatora projektu – mariusz.librowski@gmail.com
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Rekrutacja – wyciąg z regulaminu projektu:
1.

Do rekrutacji przystąpić będą mogły osoby, które w roku szkolnym 2017/2018 uczą się w klasach III Technikum nr
5 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy w zawodach: technik ekonomista (18
uczniów) oraz technik organizacji reklamy (10 uczniów)

2.

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy zgłosić swoją kandydaturę poprzez złożenie w
wypełnionego formularza rekrutacyjnego (do pobrania ze strony www szkoły lub w sekretariacie) w
biurze projektu (pokój nr 6) lub w sekretariacie Zespołu Szkół.

3. Wybór uczestników zostanie dokonany w oparciu o punktację stworzoną na podstawie: rozmowa
kwalifikacyjna w języku angielskim (do 40 pkt.), średnia ocen z przedmiotów zawodowych na
świadectwie na koniec roku szkolnego 2016/17 (do 30 pkt.), średnia ocen na świadectwie na koniec
roku szkolnego 2016/17 (do 15 pkt.) i ocena z zachowania na świadectwie na koniec roku szkolnego
2016/17 (do 15 pkt.).
4.

Punktacja zostanie przydzielona zgodnie z następującym:
Ocena z zachowania na świadectwie na koniec roku szkolnego 2016/17:
Wzorowa – 15 pkt.
B. dobra – 10 pkt.
Dobra – 5 pkt.
Poprawna – 2,5 pkt.
Średnia ocen z przedmiotów zawodowych na świadectwie na koniec roku szkolnego 2016/17:
≥5,0 - 30 pkt

≥4,25 - 22,5 pkt

≥3,5

- 15 pkt

≥4,75 - 27,5 pkt

≥4,0 - 20 pkt

≥3,25 - 12,5 pkt

≥4,5 - 25 pkt.

≥3,75 - 17,5 pkt

≥3,0

≥2,75

- 7,5 pkt

≥2,5

- 5 pkt

- 10 pkt

Średnia ocen średnia ocen na świadectwie na koniec roku szkolnego 2016/17 (do 15 pkt.):
≥5,0 - 15 pkt

≥4,25 - 11,25 pkt

≥3,5

- 7,5 pkt

≥4,75 - 13,75 pkt

≥4,0 - 10 pkt

≥3,25 - 6,25 pkt

pkt

≥4,5 - 12,5 pkt.

≥3,75 - 8,75 pkt

≥3,0

≥2,5

- 5 pkt

≥2,75

- 3,75

- 2,5 pkt

Punkty za rozmowę w języku angielskim: między 0 a 40 punktów
5.

W przypadku równej punktacji o kolejności decydowała będzie: w pierwszej kolejności wyższa liczba
punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, następnie: wyższa średnia ocen z przedmiotów zawodowych na
świadectwie na koniec roku szkolnego 2016/17, wyższa średnia ocen (ogólnie) na świadectwie na
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koniec roku szkolnego 2016/17, wyższa ocena z zachowania na świadectwie na koniec roku szkolnego
2016/17, kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo osoby, które się zgłosiły wcześniej).
6.

Z listy osób zgłoszonych do udziału w projekcie wybranych zostanie 28 osób, które posiadają
największą liczbę punktów rekrutacyjnych, przy czym maksymalna liczba uczestników z danego
kierunku kształcenia nie może przekroczyć: technik organizacji reklamy (10 uczniów), technik
ekonomista (18 uczniów). Pozostałe osoby zostaną zakwalifikowane na listę rezerwową.

7.

Miejsce na liście rezerwowej będzie zależne od uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych. Zostaną
utworzone dwie oddzielne listy rankingowe dla poszczególnych zawodów.

8.

Osoby z wyższego miejsca na liście rekrutacyjnej będą miały pierwszeństwo w wyborze kraju
docelowego wyjazdu (Portugali lub Węgry), aż do momentu wyczerpania miejsc na liście wjazdowej do
jednej z lokacji. Kolejne osoby z listy zostaną przydzielone do kraju, w którym zostaną wolne miejsca.

9.

Ewentualne zmiany krajów docelowych wyjazdów są możliwe jedynie w terminie 7 dni od ogłoszenia
wyników rekrutacji oraz muszą być dokonywane za porozumieniem uczniów dokonujących zmiany oraz
za zgodą osób zarządzających projektem (asystent lub koordynator).

10. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane do udziału w Projekcie w przypadku rezygnacji osób z list
podstawowych. Podstawą kwalifikowania osób z list rezerwowych będzie spełnianie kryteriów
formalnych oraz liczba punktów (pozycja na liście rezerwowej).
11. Nadzór nad rekrutacją pełnić będzie komisja składająca się z: dyrektora szkoły, koordynatora projektu,
asystenta koordynatora oraz członków komisji oceniającej rozmowy kwalifikacyjne w języku
angielskim.
12. Dokumenty aplikacyjne znaleźć można na stronie internetowej Zespołu Szkół, w sekretariacie oraz w
biurze projektu (pokój nr 6).
13. Zgłoszenia udziału w Projekcie można składać w biurze projektu (pokój nr 6) lub w sekretariacie
Zespołu Szkół.
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