INFORMACJE DOTYCZĄCE
PROCESU REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Europejska droga do sukcesu”
ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
na zasadach Programu Erasmus+,
sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
1. Rekrutacją zostaną objęci uczniowie klas II 2017/18. Możliwy jest udział uczniów klas III 2017/18.
2. Rekrutacja będzie trwała od 11.04.2018 r. do 26.04.2018 r.
3. Wszelkie informacje o Projekcie oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej
szkoły w zakładce po lewej stronie pn. Projekty europejskie oraz na Platformie Edukacyjnej
e-Nauczanie w zakładce Projekty.
4. Zanim złożysz wymagane dokumenty zapoznaj się z informacjami o Projekcie oraz Regulaminem
Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.
5. Jeśli zdecydujesz się na udział w Projekcie wydrukuj Formularz zgłoszeniowy, wypełnij w części A
punkty I i II a następnie podpisz wraz z rodzicem/ prawnym opiekunem w wyznaczonych miejscach.
6. W p. II w polu Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów wpisz odpowiednio do kierunku
kształcenia:
 Technik eksploatacji portów i terminali 333106
 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
 Technik hotelarstwa 422402
7. W części B w punkcie III zaznacz preferowany kraj wyjazdu na staż.
8. Przekaż Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia przez wychowawcę – punkt IV w części B.
9. Punktacja z przedmiotów zawodowych uwzględnia oceny uzyskane na koniec pierwszego semestru
klasy drugiej (wymagana średnia ocen min. 3 – skala punktów od 3 do 6):
 Technik eksploatacji portów i terminali – punktacji podlegają: Podróżni w portach
i terminalach, Obsługa podróżnych w portach i terminalach, Podstawy organizacji portów
i terminali;
 Technik żywienia i usług gastronomicznych – Zasady żywienia, Technologia gastronomiczna
z towaroznawstwem, Gastronomia w praktyce;
 Technik hotelarstwa – Organizacja pracy w hotelarstwie, Techniki pracy w hotelarstwie,
Obsługa konsumenta.
10.Wypełniony Formularz zgłoszeniowy złóż w sekretariacie szkoły do dnia 16.04.2018 r.
11.Lista uczniów na test z języka angielskiego zostanie ogłoszona do dnia 18.04.2018 r. na stronie
internetowej szkoły i na szkolnej tablicy ogłoszeń.
12.Test językowy on-line odbędzie się w dniach 18.04. – 25.04.2018 r. w pracowni komputerowej nr
210.
13.W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 32 uczestników. Ponadto 4 uczniów zostanie wpisanych
na listę rezerwową.
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14.W sytuacji gdy większa grupa uczniów otrzyma taką samą liczbę punktów, decydująca będzie
rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca motywację ucznia do wyjazdu.
15.W przypadku gdy więcej osób zadeklaruje chęć wyjazdu na Maltę, decydujący będzie stopień
znajomości języka angielskiego.
16.Lista podstawowa uczestników projektu i lista rezerwowa zostaną opublikowane na stronie szkoły
i na szkolnej tablicy ogłoszeń.
17.Uczeń może odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników,
składając pisemne uzasadnienie w sekretariacie szkoły.
18.Uczeń może zrezygnować z udziału w Projekcie, w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji
o zakwalifikowaniu go do udziału w Projekcie.
19.Kandydaci z listy rezerwowej będą kwalifikowani do udziału w Projekcie w przypadku rezygnacji lub
skreślenia uczestnika z listy podstawowej.
20.Skreślenie uczestnika z listy podstawowej może nastąpić w przypadku rażącego lekceważenia zajęć
z przygotowania językowo-pedagogiczno-kulturowego.
21.Uczniowie zakwalifikowani do udziału w Projekcie zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły
podpisanego przez siebie oraz rodziców/opiekunów prawnych Regulaminu Rekrutacji
i Uczestnictwa w Projekcie.
22.Terminy testów językowych i ogłoszenia wyników rekrutacji mogą ulec zmianie ze względu na
wypadki losowe.
23.W razie pytań zapraszamy do p. Danuty Witrykus – sala 206.
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