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Malbork 08.03.2017 

 

 

Zasady rekrutacji uczestników stażu zawodowego  

realizowanego w ramach programu POWER 

projekt „Europejskie doświadczenie – lepszy start” 2016-1-PL01-KA102-024213 

przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku wspólnie z partnerami: 

 ADC College z Londynu, Casa da educacao z Lizbony oraz Verein zur Förderung von Beschäftigung und 

Qualifizierung Bad Freienwalde e.V. z Niemiec 

Termin realizacji stażu: 18.09.2017 – 13.10.2017  

wyjazd uczniów na staż 17.09.2017 (niedziela), powrót uczniów ze stażu 14.10.2017 (sobota) 

Za rekrutację uczestników odpowiada komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora ZSP Nr 3 w Malborku w składzie: 

Dyrektor szkoły – Jan Stawicki 

Koordynator projektu – Joanna Szymańska-Cybulska 

Koordynator wspomagający – Anna Znaniecka  

Nauczyciel j.angielskiego – Karolina Leśniak 

Nauczyciel j.niemieckiego – Wiesława Zawisza 

Wychowawcy klas – w zakresie konsultacji dotyczącej uczniów poszczególnych klas, ich zachowania oraz ewentualnych 

problemów wychowawczych, które mogą negatywnie wpłynąć na powodzenie projektu. 

 

Zasady rekrutacji uczestników projektu 

1. Projekt jest dedykowany dla 45 uczniów klas II kształcących się w zawodach technik hotelarstwa, technik obsługi 

turystycznej, technik logistyk, technik informatyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. 

2. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dla jego  uczestników – środki pozyskane na realizację projektu zapewniają 

pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem uczestników do projektu, transferami, kosztami zakwaterowania i 

wyżywienia. 

3. Staż uczniów realizowany będzie w: 

a) W Wielkiej Brytanii (15 osób) – staże dla uczniów przygotowywane we współpracy z partnerem ADC College z 

Londynu 

b) W Portugalii (15 osób) – staże dla uczniów przygotowywane we współpracy z partnerem Casa da educaco z Lizbony  

c) W Niemczech (15 osób) – staże dla uczniów przygotowywane we współpracy z partnerem Verein zur Förderung von 

Beschäftigung und Qualifizierung Bad Freienwalde e.V. w Bad Freienwalde 

Do każdego z krajów uczniowie wyjadą pod opieką nauczyciela, który będzie towarzyszył uczniom podczas okresu trwania 

mobilności. 

4. Rekrutacja uczestników projektu stwarza równe szanse wszystkim uczniom w/wym. klas, bez względu na płeć i wyznanie.  

5. Zasady rekrutacji są jawne i zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły www.zs.malbork.pl w marcu 2017. O 

rozpoczęciu rekrutacji uczniowie zostaną powiadomieni przez Dyrektora Szkoły,  

6. Wszyscy uczniowie w/wym. klas mogą wziąć udział w projekcie jeśli spełniają poniższe kryteria: 

a) mają co najmniej poprawną ocenę z zachowania na koniec I semestru klasie II – w projekcie nie mogą wziąć udziału 

uczniowie mający z zachowania ocenę nieodpowiednią lub naganną 

b) na koniec I semestru w II klasie uzyskali oceny pozytywne ze wszystkich przedmiotów – uczeń wśród ocen 

semestralnych nie może mieć żadnej oceny niedostatecznej. 

http://www.zs.malbork.pl/
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7. Jeśli uczeń pomimo spełnienia powyższych kryteriów, zrezygnuje i zdecyduje, że nie chce brać udziału w procesie 

rekrutacji, powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Dyrektorowi Szkoły. 

8. Rekrutacja uczniów do projektu, będzie przebiegała dwuetapowo.  

W pierwszym etapie rekrutacji uczeń uzyska punkty obliczone na podstawie jego wyników na koniec I semestru klasy II. 

Ocena uzyskana przez ucznia będzie odpowiadała przyznanym punktom: 

6 punktów – ocena „wzorowe” lub „celujący” 

5 punktów – ocena „bardzo dobre” lub „bardzo dobry” 

4 punkty – ocena „dobre” lub „dobry” 

3 punkty – ocena „poprawne” lub „dostateczny” 

2 punkty – ocena „dopuszczający” 

9. I etap rekrutacji uwzględni punkty, na które złożą się: 

a) Średnia ocen ucznia na koniec I semestru w klasie II 

b) Ocena z zachowania 

c) Ocena z języka angielskiego (rekrutacja na staż do Wielkiej Brytanii oraz Portugalii) 

d) Ocena z języka niemieckiego (rekrutacja na staż do Niemiec) 

e) Oceny z 5 przedmiotów zawodowych – dla poszczególnych profili kształcenia zostaną wzięte pod uwagę 

następujące przedmioty zawodowe: 

 

 Technik hotelarstwa (obsługa hotelarska, obsługa informatyczna w hotelarstwie, obsługa konsumenta, 

organizacja pracy w hotelarstwie, podstawy hotelarstwa) 

 Technik obsługi turystycznej (marketing usług turystycznych, obsługa informatyczna w turystyce, obsługa w 

turystyce, organizacja imprez i usług turystycznych, podstawy działalności gospodarczej w turystyce) 

 Technik informatyk (projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych, sieci komputerowe, systemy 

operacyjne, urządzenia techniki komputerowej, administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi) 

 Technik logistyk (logistyka zaopatrzenia i produkcji, planowanie produkcji i dystrybucji, procesy transportowe w 

logistyce, usługi transportowo-spedycyjne, zapasy i magazynowanie) 

 Technik żywienia i usług gastronomicznych (obsługa informatyczna w gastronomii, obsługa konsumenta, 

organizacja i technika obsługi konsumenta, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, usługi 

gastronomiczne). 

10. Do drugiego etapu rekrutacji mogą przystąpić wszyscy uczniowie spełniający kryteria zawarte w punkcie 6. 

11. Drugi etap rekrutacji uwzględni dwa elementy: 

a) TEST Z JĘZYKA OBCEGO 

 Test z języka angielskiego napiszą wszyscy uczniowie, chcący wziąć udział w rekrutacji na staże 

realizowane w Portugalii i Wielkiej Brytanii. 

Test z języka niemieckiego napiszą uczniowie kształcący się w zawodach: technik hotelarstwa, technik 

obsługi turystycznej, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, którzy uczą się języka 

niemieckiego w szkole, chcący wziąć udział w rekrutacji na staże realizowane w Niemczech  

TEST z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 16.03.2017 o godzinie 15.05 – 15.35 

TEST Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 16.03.2017 o godzinie 15.40 – 16.10 

Dnia 16 marca 2017 r uczniowie o godzinie 15.00 do 15.30 napiszą test z języka angielskiego, następnie uczniowie 

uczący się języka niemieckiego napiszą test z języka niemieckiego o godzinie 15.40–16.10. 

Uczniowie napiszą testy w następujących gabinetach: 

Technik hotelarstwa – sala 305 

Technik obsługi turystycznej – sala 305 

Technik logistyk – sala 305 

 

Technik informatyk – sala 105 

 Technik żywienia i usług gastronomicznych  – sala 102 

Sala rezerwowa uwzględniana przy większej grupie – sala 203 

 

WSZYSCY UCZNIOWIE PISZĄ TEST Z JĘZYKA OBCEGO W JEDNYM TERMINIE – nie ma możliwości napisania 

testu w terminie innym niż wskazany w zasadach rekrutacji. Uczeń, który z jakichkolwiek przyczyn nie może pisać 

testu w wyznaczonym terminie, zostaje skreślony z listy rekrutacyjnej i nie będzie brany pod uwagę w procesie 

rekrutacji. 

 

Rozwiązując test z języka obcego uczeń może zdobyć 20 punktów – punkty uzyskane z testu z języka angielskiego 

zostaną uwzględnione w rekrutacji na staże realizowane w Portugalii i Wielkiej Brytanii, punkty uzyskane z testu z języka 

niemieckiego zostaną uwzględnione w rekrutacji na staże realizowane w Niemczech. 
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b) PRACA UCZNIA – UCZEŃ powinien zrealizować jedno z poniższych zadań – do wyboru!!!  

Jeden uczeń może wykonać tylko jedno zadanie. 

ZADANIE 1 

W formie prezentacji multimedialnej (przygotowanej w formacie ppt lub pptx) opowiedz swojemu potencjalnemu 

pracodawcy, u którego będziesz odbywał praktyki zagraniczne o ZSP Nr 3 w Malborku. Zaprezentuj i zapromuj swoją 

szkołę: pokaż jak wygląda, jakie ma pracownie, jak odbywa się nauka w klasach, jak szkoła organizuje uczniom 

zajęcia pozalekcyjne i uatrakcyjnia edukację zawodową. Pokaż również, że szkoła korzystając z funduszy Unii 

Europejskiej realizuje wiele przedsięwzięć dotyczących edukacji zawodowej swoich uczniów. 

 

ZADANIE 2 

W formie plakatu (przygotowanego w formacie jpg lub pdf) zaprezentuj ZSP Nr 3 w Malborku swoim kolegom, którzy 

po ukończeniu gimnazjum stają przed decyzją o wyborze szkoły średniej, w której będą kontynuowali naukę. Za 

pomocą plakatu pomóż im podjąć decyzję. Pokaż dlaczego ZSP Nr 3 to dobry wybór szkoły.  

 

Każda z prac powinna zostać wykonana samodzielnie przez ucznia. Nie dopuszcza się prac kopiowanych,  

plagiaty zostaną zdyskwalifikowane.  

 

Prace należy dostarczyć koordynatorowi projektu – Joannie Szymańskiej-Cybulskiej w terminie do 30.03.2017 

(czwartek). 

– praca powinna zostać zapisana – nazwą klasy i nazwiskiem ucznia np. 2HT Kwiatkowski Jan. Uczeń ma obowiązek 

dostarczyć pracę osobiście lub przesłać pocztą e-mail na adres 3hotelarze@wp.pl w terminie nie przekraczającym 

30.03.2017 do godziny 15.00. Prace dostarczone po terminie nie zostaną uwzględnione. 

 

Oceny prac dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora składająca się z 5 osób. Członkowie komisji 

dokonają niezależnej oceny prac wykonanych przez uczniów przyznając każdej z nich od 0 do 3 punktów. Za 

wykonane zadanie uczeń może uzyskać maksymalnie 15 punktów. 

 

 

12. Punkty uzyskane przez uczniów w I etapie rekrutacji (zgodnie z punktem 9) oraz II etapie rekrutacji (zgodnie z punktem 

11) zostaną zsumowane i pozwolą utworzyć ranking uczniów według kryterium języka obcego, z którego uczeń pisał test. 

O wynikach rekrutacji uczniowie zostaną powiadomieni 11.04.2017 (wtorek) na spotkaniu, które odbędzie się o 

godzinie 15.00 w Sali konferencyjnej Orlik – obecność ucznia na spotkaniu jest obowiązkowa. Nieobecność 

oznacza rezygnację z udziału w projekcie. 

 

Wstępne założenia uwzględnione w projekcie zakładają że do projektu zostanie zakwalifikowanych: 

9 uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik obsługi turystycznej 

10 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i obsługi gastronomicznej 

9 uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk 

10 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk 

 

Oraz 7 uczniów, którzy uzyskali kolejno najwięcej punktów po obu etapach rekrutacji spośród powyższych klas. 

 

Jeśli jednak wyniki uzyskane przez uczniów na teście językowym w ramach określonego zawodu będą niższe (poniżej 50 

% - czyli poniżej 10 punktów uzyskanych w teście języka obcego) i odbiegające od wyników pozostałych uczniów, 

dopuszcza się przesunięcia w liczebności grup, o których uczniowie zostaną niezwłocznie poinformowani. 

 

W wyniku procesu rekrutacji zostanie wyłoniona grupa 45 uczniów – 30 uczniów z najwyższymi wynikami z języka 

angielskiego weźmie udział w stażu realizowanym w Wielkiej Brytanii (15 osób) lub w Lizbonie (15 osób) – osoba z 

kolejnym najwyższym wynikiem będzie osobą rezerwową. 15 uczniów z najwyższymi wynikami z języka niemieckiego 

weźmie udział w stażu realizowanym w Niemczech, uczeń z kolejnym wynikiem będzie osobą rezerwową. 

 

Jeżeli uczeń uzyskał liczbę punktów z testu z języka angielskiego i języka niemieckiego kwalifikującą go na listach do 

udział w stażach realizowanych w każdym z państw, to uczeń podczas spotkania rekrutacyjnego podejmuje decyzję w 

jakiej mobilności będzie uczestniczył – decyzja podjęta przez ucznia i jego ustna deklaracja jest ostateczna. 

 

13. Uczeń deklarujący udział w stażu podczas spotkania rekrutacyjnego otrzyma do wypełnienia ankietę, którą po wypełnieniu 

powinien zwrócić do sekretariatu szkoły do 21.04.2017. 

14. Uczeń uczestniczący w projekcie musi posiadać dowód osobisty lub paszport ważne co najmniej do 15.01.2018 r. Jeżeli 

uczeń w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji nie posiada w/wym. dokumentu, powinien niezwłocznie wyrobić go i do 

19.05.2017 r  zgłosić do koordynatora projektu numer dokumentu, datę jego wystawienia, oraz datę ważności. 

mailto:3hotelarze@wp.pl
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15. Uczniowie zakwalifikowani do projektu, oraz uczniowie rezerwowi, mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach 

dodatkowych przygotowujących do wyjazdu. W zajęciach przygotowujących do wyjazdu na staż weźmie udział 45 

uczniów zakwalifikowanych do projektu oraz 2 uczniów rezerwowych. Swoją obecność na zajęciach uczniowie potwierdzą 

podpisem na liście obecności, zajęcia zostaną zorganizowane przez ZSP Nr 3 na terenie placówki w godzinach 

pozalekcyjnych w wymiarze:  

20 godzin – zajęcia przygotowania językowego 

20 godzin – zajęcia przygotowania kulturowego 

5 godzin – zajęcia przygotowania pedagogicznego 

Podczas zajęć przygotowujących uczestnicy projektu będą mieli zapewnione wszelkie środki i materiały niezbędne do 

realizacji przygotowania. 

 

Harmonogram zajęć zostanie podany do wiadomości uczniom po zakończeniu procesu rekrutacji. 

 

16. Uczeń zakwalifikowany do projektu może zostać z niego wykluczony jeżeli: 

 obniży się w nauce, a uzyskane przez niego oceny końcowo-roczne ulegną znacznemu pogorszeniu zgodnie z kryteriami 

wykluczającymi udział ucznia  z projektu 

 uczeń w rażący sposób naruszy regulamin szkoły, dopuści się działań, które spowodują uzyskanie oceny nieodpowiedniej 

lub nagannej z zachowania 

 uczeń nie będzie uczęszczał na zajęcia przygotowujące, lub nie będzie wywiązywał się z powierzonych mu zadań 

17.  W miejsce ucznia, który został wykluczony z projektu zostaje zakwalifikowany uczeń rezerwowy, który uzyskał kolejno   

najwyższy wynik, uczeń rezerwowy staje się wówczas pełnoprawnym uczestnikiem projektu 

18. Udział w projekcie jest dobrowolny. 

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku 

Jan Stawicki 

 
 
 


