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REGULAMIN REKRUTACJI 

Zasady rekrutacji uczestników stażu zawodowego realizowanego w ramach 

programu  ERASMUS+ - projekt 2019-1-PL01-KA116-063228 

„Europejskie staże szansą na sukces w przyszłości”, 
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku wspólnie z partnerami: 

Casa da Educacao z Portugalii (miejsce realizacji staży - Lizbona) 

 Sistema Turismo z Włoch (miejsce realizacji staży - Rimini) 

 

Termin realizacji stażu: 14.09.2020 – 09.10.2020  

wyjazd uczniów na staż 13.09.2020 (niedziela), powrót uczniów ze stażu 10.10.2020 (sobota) 

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

1. Dyrektor szkoły – Jan Stawicki 

2. Koordynator projektu – Joanna Szymańska-Cybulska 

3. Koordynator wspomagający, nauczyciel j.angielskiego  – Anna Znaniecka  

4. V-ce dyrektor szkoły ds. dydaktycznych – Beata Bisewska 

 

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 2019-1-PL01-KA116-063228 

„Europejskie staże szansą na sukces w przyszłości” 
1. Projekt jest dedykowany dla 30 uczniów klas II kształcących się w zawodach technik hotelarstwa, 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 Portugalii (20 osób) – staże dla uczniów przygotowywane we współpracy z partnerem Casa da educaco z Lizbony  

b) We Włoszech (10 osób) – staże dla uczniów przygotowywane we współpracy z partnerem Sistema Turismo z Potenzy 

(uczniowie staże realizują w Rimini) 

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

zgodnie ze wstępnym założeniem opiekę nad uczniami podczas realizacji mobilności sprawować będą: 

W Portugalii – Joanna Szymańska-Cybulska oraz Beata Bisewska 

We Włoszech – Anna Znaniecka 

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.tech3.malbork.pl. O rozpoczęciu 

rekrutacji uczniowie zostaną poinformowani przez Dyrektora Szkoły przez komunikat nadany przez szkolny radiowęzeł w dniu 

4.02.2020. Ponadto 4.02.2020 informacje o spotkaniu rekrutacyjnym zaplanowanym na 11.02.2020 na godzinę 15.00 w Sali 

konferencyjnej „Przy Orliku” zostały przekazane uczniom i rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus, 

będącego podstawowym narzędziem komunikacyjnym stosowanym w placówce. 

O możliwości rekrutacji i udziału w projekcie uczniowie byli informowani wcześniej w miesiącach XI i XII (informacje 

przekazywane były do klas przez dyrektora Jana Stawickiego oraz koordynatora projektu Joannę Szymańską – Cybulską, 

uczniowie klas II, dla których dedykowany jest projekt, mieli również okazję dowiedzieć się o nim podczas konferencji 

17.10.2019 organizowanej przez ZSP 3 w Malborku w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych). 

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

a) na koniec I semestru w klasie II uzyskali z zachowania  co najmniej ocenę poprawną – 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. 

c) na koniec I semestru w klasie II z języka angielskiego, będącego kluczowym językiem projektu, uczeń uzyskał co najmniej 

ocenę dostateczną. 

7. Rekrutacja uczniów do projektu, będzie przebiegała dwuetapowo.  

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=&url=http://www.wsbip.edu.pl/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D32%26Itemid%3D119&psig=AOvVaw3a3vlj4F2xtOt3-AikzbFT&ust=1575315164840337
http://www.tech3.malbork.pl/
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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” 

8. 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 rozszerzonego 

d) 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 (geografia turystyczna, marketing usług turystycznych, obsługa informatyczna w 

turystyce, obsługa w turystyce, organizacja imprez i usług turystycznych) 

 Technik informatyk (systemy operacyjne, urządzenia techniki komputerowej, witryny i aplikacje internetowe, lokalne 

sieci komputerowe, montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych) 

 Technik logistyk (język angielski zawodowy, logistyka zaopatrzenia i produkcji, planowanie produkcji i dystrybucji, 

zapasy magazynowe, logistyka w procesach produkcji i dystrybucji) 

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

organizacja i technika obsługi konsumenta, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, usługi gastronomiczne). 

9. Lista uczniów spełniających kryteria I etapu rekrutacji będzie dostępna w sekretariacie Zespołu Szkól  Ponadgimnazjalnych Nr 

3 w Malborku od dnia 12.02.2020 (po spotkaniu rekrutacyjnym uznawanym jako I etap rekrutacji - zaplanowanym w dniu 

11.02.2020 na godzinę 15.00). 

10. Jeśli uczeń pomimo spełnienia powyższych kryteriów, zrezygnuje i zdecyduje, że nie chce brać udziału w procesie rekrutacji, 

powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Dyrektorowi Szkoły. 

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

12. Drugi etap rekrutacji uwzględni dwa elementy za które uczeń może uzyskać maksymalnie 50 punktów: 

a) TEST Z JĘZYKA OBCEGO (oceniany maksymalnie na 30 punktów) 

 Test z języka angielskiego napiszą wszyscy uczniowie – wszyscy uczniowie napiszą test w jednym terminie 

21.02.2020 (piątek) w godzinach 15.00 – 16.00. Sale lekcyjne w których uczniowie napiszą test zostaną podane 

do wiadomości uczniów na tablicy ogłoszeń obok planu lekcyjnego do 19.02.2020, oraz opublikowane w 

dzienniku Librus jako ogłoszenie. 

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, nie otrzymuje punktów przewidzianych za napisanie testu. 

Rozwiązując test z języka obcego uczeń może zdobyć 30 punktów – punkty uzyskane z testu z języka angielskiego zostaną 

doliczone do punktów uzyskanych przez ucznia w I etapie rekrutacji. 

b) PRACA UCZNIA (oceniana maksymalnie na 20 punktów) – Wykonaj ciekawy słowniczek zawodowy polsko – angielski 

dotyczący słownictwa zawodowego (pojęć i zwrotów stosowanych w zawodzie którego się uczysz), który będzie przydatny 

podczas odbywania stażu. 

 Do wykonania pracy uczeń może użyć wyłącznie własnych zdjęć oraz zdjęć udostępnianych przez szkołę (np. zamieszczonych na 

stronie szkoły jako FOTO-dokumentację z wycieczek do zakładów pracodawców, wyjazdów na targi branżowe itp., a także zdjęć 

udostępnianych przez nauczycieli przedmiotów zawodowych pochodzących z materiałów dydaktycznych stanowiących własność 

nauczyciela). Do zdjęć uczniowie mogą wykorzystać zasoby dydaktyczne szkoły i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego, 

które np. sfotografują. 

 

NIE DOPUSZCZA SIĘ KORZYSTANIA ZE ZDJĘĆ POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ 

INTERNETOWYCH - prace wykonane z wykorzystaniem takich zasobów  

nie zostaną ocenione!!!! 
Dopuszcza się wyłącznie prace wykonane za pomocą programu: 

Word – formaty: doc   i docx, oraz programu Power point   - formaty ppt   i pptx 

 

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

zdyskwalifikowane.  
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Pliki prac należy podpisać klasą oraz imieniem i nazwiskiem  (np. 2 HT Kowalski Jan ) oraz przekazać koordynatorowi 

projektu Joannie Szymańskiej-Cybulskiej. 

Każda z przygotowanych prac na wstępie powinna zawierać tytuł projektu oraz stosowne loga wymagane dla programu 

Erasmus+ zgodnie z poniższym schematem: 

 

                                                                                              
Działania projektu 2019-1-PL01-KA116-063228 

„Europejskie staże szansą na sukces w przyszłości” 

realizowane w ramach programu Erasmus+ 

przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku w ramach posiadanej Karty jakości mobilności o numerze 

2018 – 1 – PL – 01 – KA109 – 051747 

 

 

 

TERMIN ODDANIA PRAC – 12.03.2020 (czwartek)  
 

Prace dostarczone po terminie nie zostaną uwzględnione. 

Oceny prac dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora składająca się z 4 osób. Członkowie komisji dokonają 

niezależnej oceny prac wykonanych przez uczniów przyznając każdej z nich od 0 do 5 punktów. Za wykonane zadanie uczeń może 

uzyskać maksymalnie 20 punktów. 

 

Jeżeli uczeń w II etapie rekrutacji nie przystąpi do pisania testu z języka angielskiego, lub nie odda przygotowanego przez 

siebie słowniczka może uczestniczyć w rekrutacji, nie uzyskuje jednak punktów, które za działania te przewidziano w 

regulaminie. 

 

13. Punkty uzyskane przez uczniów w I etapie rekrutacji (zgodnie z punktem 7) oraz w II etapie rekrutacji (zgodnie z punktem 12) 

zostaną zsumowane i pozwolą utworzyć ranking uczniów. 

O wynikach rekrutacji uczniowie zostaną powiadomieni 1.04.2020 (środa) na spotkaniu, które odbędzie się o godzinie 

15.00 w Sali konferencyjnej Przy Orliku – obecność ucznia na spotkaniu jest obowiązkowa. Nieusprawiedliwiona 

nieobecność oznacza rezygnację z udziału w projekcie. 

 

Do projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie 30 uczniów w tym: 

Zawód Liczba uczniów według wstępnych założeń 

Technik hotelarstwa i Technik obsługi turystycznej (klasa 2-zawodowa) 6 

Technik logistyk 6 

Technik informatyk 6 

Technik żywienia i usług gastronomicznych  5 

Osoby z kolejno najwyższymi wynikami punktowymi wyłonione spośród wszystkich zawodów 7 

2 kolejne osoby z kolejno najwyższym wynikiem punktowym stanowić będą rezerwę, według kolejności od najwyższego 

do najniższego wyniku. 

Dla dwóch krajów w których realizowana będzie mobilność wstępnie przewidziano następujący podział miejsc: 
 Liczba uczniów dla poszczególnych zawodów uwzględniona w mobilności 

Kraj mobilności  
(liczba uczniów dla których 
przewidziano mobilność) 

T.informatyk 
(6 uczniów) 

T.żywienia i usług 
gastronomicznych 

(5 uczniów) 

T.logistyk 
(6 uczniów) 

T.hotelarstwa 
T.obsługi 

turystycznej 
(6 uczniów) 

Osoby z najwyższym 
wynikiem punktowym 

wyłonione spośród 
wszystkich zawodów 

(7 uczniów) 

Portugalia – Lizbona (20 uczniów) 5 3 3 4 5 

Włochy – Rimini (10 uczniów) 1 2 3 2 2 

 

 

14. Uczeń uczestniczący w projekcie musi posiadać dowód osobisty lub paszport ważne co najmniej do 10.01.2021 r. Jeżeli 

uczeń w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji nie posiada w/wym. dokumentu, powinien niezwłocznie wyrobić go i do 30.04.2020  

zgłosić się z tym dokumentem do koordynatora w celu uzupełnienia danych na karcie zgłoszenia uczestnika. 

15. Wszyscy uczniowie uczestniczący w projekcie mają obowiązek realizować działania przygotowania językowego za pomocą 

platformy OLS realizowane pod kierunkiem opiekuna zajęć przygotowania językowego – Anny Znanieckiej  

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=&url=http://www.wsbip.edu.pl/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D32%26Itemid%3D119&psig=AOvVaw3a3vlj4F2xtOt3-AikzbFT&ust=1575315164840337
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16. Uczniowie zakwalifikowani do projektu mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach dodatkowych przygotowujących do 

wyjazdu. W zajęciach przygotowujących do wyjazdu na staż weźmie udział 30 uczniów zakwalifikowanych do projektu. 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 co najmniej:  

20 godzin – zajęcia przygotowania w zakresie języka angielskiego – wszyscy uczniowie (zajęcia poprowadzi Anna Znaniecka) 

15 godzin – zajęcia w zakresie podstaw języka włoskiego dla uczniów wyjeżdżających na staże do Rimini – (zajęcia 

poprowadzi Anna Naklicka) 

15 godzin – zajęcia w zakresie podstaw języka portugalskiego – uczniowie realizujący staże w Lizbonie – zajęcia odbędą się 

w Portugalii w pierwszym tygodniu staży, po godzinach pracy. 

20 godzin – zajęcia przygotowania kulturowego – zawodowego - wszyscy uczniowie – (zajęcia poprowadzi Joanna 

Szymańska-Cybulska) 

5 godzin – zajęcia przygotowania pedagogicznego - wszyscy uczniowie – (zajęcia poprowadzi Ewa Andruszko) 

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. 

 

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

 obniży swoje wyniki w nauce, a uzyskane przez niego oceny końcowo-roczne (po drugim semestrze II klasy) ulegną zmianie i 

nie będą spełniały kryteriów podanych w I etapie rekrutacji  

 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 (jego nieobecność na zajęciach nie zostanie usprawiedliwiona u 

osoby prowadzącej zajęcia, frekwencja powinna wynosić co najmniej 80%), lub nie będzie wywiązywał się z powierzonych mu 

zadań. 

 Nie będzie realizował zadań wynikających z przygotowania językowego realizowanego z wykorzystaniem platformy 

przygotowania językowego OLS stanowiącego obligatoryjny element przygotowania dla uczestników projektu Erasmus+. 

18.  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. 

19. Udział w projekcie jest dobrowolny. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku 

Jan Stawicki 


