Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER „Rzeczywistość zawodowa w Hiszpanii”

Zasady rekrutacji i kryteria naboru uczniów w projekcie:
„Rzeczywistość zawodowa w Hiszpanii”.
§1
Centrum Kształcenia
Praktycznego
i Ustawicznego w Zabrzu
tel. 32 370 15 99
www.ckp.zabrze.pl
ckp@ckp.zabrze.pl

Zespół Szkół Mechaniczno –
Samochodowych w Zabrzu
tel. 32 275 26 87
www.zsms.com.pl
sekretariat@zsms.com.pl

Zabrzańskie Centrum
Kształcenia Ogólnego
i Zawodowego
tel. 32 271 27 67
www.zckoiz.zabrze.pl
zckoiz@interia.pl

Centrum Edukacji
tel. 32 271 05 53
www.ce.zabrze.pl
centrum_edukacji@onet.eu

Rekrutacja na staż/prktykę w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
przeprowadzana jest w formie konkursu obejmującego dwa etapy.
§2
1. Rekrutacji uczniów dokonują komisje w poszczególnych szkołach biorących udział
w projekcie w składzie:
 Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły,
 Nauczyciel języka angielskiego,
 Doradca zawodowy lub koordynator projektu.
2. Skład komisji powołuje Dyrektor szkoły w poszczególnych szkołach biorących udział
w projekcie.
§3
Do uczestnictwa w programie są uprawnione osoby, które:
1. Są uczniami następujących szkół technicznych w Zabrzu:
 Zespołu Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego na kierunku: technik elektryk,
 Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego na kierunku:
technik budownictwa,
 Centrum Edukacji na kierunku: technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej,
 Zespołu Szkół Mechaniczno - Samochodowych na kierunku: technik pojazdów
samochodowych.
2. Kształcą się w klasie, w której w danym roku szkolnym przewidziana jest praktyka
miesięczna w szkolnym programie nauczania danego kierunku.
3. Uzyskały najwyższą średnią z przedmiotów zawodowych na świadectwie w poprzednim
roku szkolnym.
4. Uzyskały najwyższą ocenę z języka angielskiego na świadectwie w poprzednim roku
szkolnym.
5. Uzyskały co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
6. Uzyskały najlepsze wyniki z testu sprawdzającego kompetencje językowe (język
angielski).
7. Odbyły rozmowę kwalifikacyjną z doradcą zawodowym.
8. Przedłożą CV oraz list motywacyjny.
9. Wykażą zaangażowanie w przygotowaniach do uczestnictwa w projekcie.
§4

Zespół Szkół Nr 3
im. rtm. Witolda Pileckiego
w Zabrzu
tel. 32 278 23 61
www.zs3zabrze.pl
sekretariat@zs3.zabrze.pl

Europroyectos
www.europroyectos.eu

1. Uczeń zgłaszający swoją kandydaturę na wyjazd na staż powinien złożyć u szkolnego
koordynatora projektu w swojej szkole formularz zgłoszeniowy w terminie do
19.10.2019r. (grupa I) , do 30.09.2020r. (grupa II).
2. Osoby, które zgłoszą swoją kandydaturę na wyjazd będą musiały zdać pozytywnie test
z języka angielskiego.
§5
1. Podstawą kwalifikacji ucznia jest suma punktów otrzymanych za:
 test sprawdzający kompetencje językowe (język angielski),
 ocena z języka angielskiego na koniec poprzedniego roku szkolnego,
 średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec roku szkolnego,
 rozmowę kwalifikacyjną z doradcą zawodowym oraz co najmniej bardzo dobra
ocena z zachowania i przedłożone CV oraz list motywacyjny.
2. Na podstawie sumy uzyskanych punktów Komisja sporządzi dwie listy uczniów, którzy
zostaną objęci programem praktyk zagranicznych: listę główną i listę rezerwową.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER „Rzeczywistość zawodowa w Hiszpanii”

Centrum Kształcenia
Praktycznego
i Ustawicznego w Zabrzu
tel. 32 370 15 99
www.ckp.zabrze.pl
ckp@ckp.zabrze.pl

W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed
wyjazdem (nieobecności na spotkaniach informacyjnych) przez ucznia umieszczonego
na liście głównej, zostanie on wykluczony z wyjazdu na zagraniczny staż/praktykę, a
prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na
niej kolejności.
3. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach
decyduje średnia ocen z przedmiotów zawodowych oraz wynik testu kompetencji
językowych.

§6

Zespół Szkół Mechaniczno –
Samochodowych w Zabrzu
tel. 32 275 26 87
www.zsms.com.pl
sekretariat@zsms.com.pl

Dla obliczenia sumy punktów uzyskanej w procesie rekrutacji, stosuje się następujące zasady
punktacji:
 test językowy 0-10 pkt.,
 średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskanych na świadectwie na koniec
poprzedniego roku szkolnego 1-20 pkt.,
 ocena z języka angielskiego uzyskana na świadectwie na koniec poprzedniego roku
szkolnego 2-10 pkt..
 rozmowa z doradcą zawodowym 0-10 pkt.
Łącznie do zdobycia jest 50 punktów.
§7

Zabrzańskie Centrum
Kształcenia Ogólnego
i Zawodowego
tel. 32 271 27 67
www.zckoiz.zabrze.pl
zckoiz@interia.pl

Komisja egzaminacyjna przyznaje prawo wyjazdu na staż/praktykę najlepszym uczniom, którzy
uzyskali co najmniej 50% pkt. możliwych do uzyskania.
§8
Terminarz rekrutacji uczniów – październik 2019 r. grupa I, wrzesień 2020 r. grupa II.
Ogłoszenie wyników rekrutacji opublikowane będzie na szkolnych stronach internetowych oraz
w gablotach dotyczących projektu w poszczególnych szkołach najpóźniej do 30.10.2019 r.
grupa I i 15.10.2020 r. grupa II.

Centrum Edukacji
tel. 32 271 05 53
www.ce.zabrze.pl
centrum_edukacji@onet.eu

Zespół Szkół Nr 3
im. rtm. Witolda Pileckiego
w Zabrzu
tel. 32 278 23 61
www.zs3zabrze.pl
sekretariat@zs3.zabrze.pl

Europroyectos
www.europroyectos.eu

