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Załącznik nr 2.
REGULAMIN REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ,,MŁODZI KUCHARZE NA
RYNKU PRACY - PRAKTYKI ZAGRANICZNE DOSKONAŁĄ FORMĄ
DOKSZTAŁCANIA MŁODZIEŻY I SZANSĄ NA LEPSZĄ PRACĘ’’
w ramach programu
POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037312
Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020 (PO WER).

§1
Uczestnicy i kryteria formalne uczestnictwa w projekcie
1. Projekt jest skierowany do uczniów, którzy w roku szkolnym 2016/17 oraz 2015/16
rozpoczęli naukę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego
w Rumi, w związku z tym rekrutacją zostaną objęci uczniowie klas II i III 2017/18.
2. W procesie rekrutacji wyłonionych zostanie 18 uczestników: technik żywienia i usług
gastronomicznych (18 uczniów). Nie przewiduje się proporcjonalnego podziału liczby
uczestników na poszczególne klasy. Liczba uczniów dotyczy profili zawodowych. Ponadto
zostanie wybranych 4 uczniów wpisanych na listę rezerwową.
3. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie, którzy na świadectwie ukończenia I klasy
Technikum lub na koniec semestru, uzyskają przynajmniej ocenę poprawną z zachowania
i przynajmniej ocenę dostateczną z języka angielskiego. Uczniowie powinni także uzyskać
pozytywną opinię pedagoga szkolnego oraz wychowawcy klasy. Niska ocena z języka obcego
może być zrekompensowana testem kompetencyjnym oraz rozmową kwalifikacyjną w języku
angielskim.
4. Uczniowie zainteresowani udziałem w Projekcie zobowiązani są do dnia 23.12.2017 r. do
złożenia Formularza rekrutacyjnego podpisanego przez siebie oraz rodziców/opiekunów
prawnych, do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i regulaminem uczestnictwa
w projekcie.
5. Uczestnicy Projektu muszą wziąć udział w obowiązkowych zajęciach językowych oraz
w zajęciach z przygotowania kulturowo- pedagogicznego.
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6. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do aktywnego udziału w akcji upowszechniania
rezultatów Projektu.
§2
Dokumenty wymagane w procesie rekrutacyjnym
1. Kandydaci na stażystów muszą dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie do 18.01.2018 r.
następujące dokumenty:
a. Wypełnioną ankietę rekrutacyjną podpisaną przez kandydata;
b. Kserokopię świadectwa ukończenia I lub II klasy Technikum.
§3
Rekrutacja
1. Skład komisji Rekrutacyjnej:
 Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej, koordynator projektu - Dorota Gaszta
 Ewaluator, nauczyciel przedmiotów zawodowych – Urszula Kordyńska
 Dyrektor szkoły – mgr Halina Filińska
 Pedagog szkolny/psycholog szkolny- Jolanta Kaźmierczak-Buławska
 Nauczyciel języka angielskiego/obcego- Marianna Żochowska
2. Proces rekrutacyjny jest jednoetapowy. Rekrutacja będzie prowadzona od 23.12.2017 r. do
10.02.2018 r.
3. Sposób przyznawania punktów w procesie rekrutacyjnym dla każdego Kandydata na
Uczestnika projektu:
a) Kandydat otrzymuje noty punktowe od 1 do 6 (punkty odpowiadają uzyskanym ocenom
za następujące wyniki na koniec semestru lub I klasy Technikum) za zachowanie, język
angielski, przedmioty zawodowe (technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
pracownia gastronomiczna, zasady żywienia, wyposażenie i zasady bezpieczeństwa
w gastronomii),
b) Kandydat otrzymuje noty punktowe od 1 do 10 za rozmowa z wychowawcą - 10 punktów
i rozmowę z pedagogiem szkolnym w oparciu o test psychologiczny – 10 punktów.
c) Kandydat otrzymuje noty punktowe od 1 do 10 (na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej
przed komisją i w języku angielskim) za uzasadnienie wyboru szkoły, postawę
uczniowską oraz odpowiedzi na pytania Komisji w języku angielskim. Rozmowa
kwalifikacyjna jest elementem rekrutacji i zostanie przeprowadzona w dniach 20-
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27.01.2018 r . Listy uczniów na rozmowę kwalifikacyjną zostaną ogłoszone 19.01.2018
r. na stronie internetowej szkoły i na szkolnej tablicy ogłoszeń.
Do projektu zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskają najwyższą liczbę
punktów zgodnie z ilością przyznawanych miejsc dla każdego zawodu. Kolejność na
liście świadczy o ilości uzyskanych punktów.
W przypadku takiej samej liczby punktów zostaną zakwalifikowani kandydaci
o niższym dochodzie na członka rodziny i/lub kandydaci mieszkający na terenie
wiejskim.
Podstawowa lista Uczestników zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz lista
rezerwowa zostaną ogłoszone po zakończeniu procesu rekrutacji, tj. 15.02.2018 r.
Kandydaci z listy rezerwowej będą kwalifikowani do udziału w Projekcie w przypadku
rezygnacji Uczestników z listy podstawowej. Jeśli kandydaci z listy podstawowej nie
będą wywiązywali się z regulaminu uczestnictwa w Projekcie, będą opuszczali zajęcia
z przygotowania językowo-pedagogiczno- kulturowego lub/i nie będą w stanie wykazać
się przyrostem wiedzy w zakresie języka angielskiego zostaną przeniesieni na listę
rezerwową lub skreśleni z listy podstawowej. Kandydaci z listy rezerwowej będą
kwalifikowani do udziału w Projekcie zgodnie z osiąganymi wynikami z języka
angielskiego i obecności (co najmniej 80%) na każdych zajęciach.
§4
Postanowienia końcowe

1. Kandydat może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej
w terminie 2 dni roboczych wskazując, które punkty Regulaminu zostały złamane.
2. W powyższym przypadku Dyrektor zwraca się ponownie do Komisji o ponowną analizę
decyzji. Komisja składa pisemnie stosowne wyjaśnienie.
3. Ostateczne zatwierdzenie listy przez Dyrektora nastąpi 20.02.2018 r. Zostanie ona
umieszczona na szkolnej tablicy ogłoszeń i w pokoju nauczycielskim.
4. Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo zmiany terminów ze względu na ilość
kandydatów i konieczność wydłużenia czasu trwania rozmów kwalifikacyjnych lub
przypadki losowe.

