
Regulamin rekrutacji na praktyki zawodowe w Austrii w regionie Salzburga/Pongau  

w zawodach: kucharz, kelner, pracownik obsługi pięter. 

 
1. Praktyki odbywają się na podstawie umowy o pracę pomiędzy pracodawcą austriackim  

a uczniem ZSH-T w Świdnicy. 

2. Uczniowie zostaną wyłonieni w wyniku rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół 

Rekrutacyjny ZSH-T w Świdnicy. 

3. W skład zespołu wchodzą: 

a. Dyrektor ZSH-T – P. Aldona Liszka 

b. Kierownik szkolenia praktycznego – P. Joanna Duda 

c. Nauczyciel przedmiotów zawodowych – P. Sebastian Krzywda 

d. Nauczyciel języka niemieckiego zawodowego – P. Beata Krzysztofik 

4. Rekrutacja rozpocznie się 18.03.2011 i trwać będzie do 06.04.2011. 

5. Uczeń ubiegający się o praktykę zagraniczną powinien spełniać następujące kryteria: 

a. Musi mieć ukończone 18 lat do końca maja 2011. 

b. Musi wykazać się dobrą znajomością języka niemieckiego, a szczególnie języka 

zawodowego. 

c. Musi wykazać się wiedzą i umiejętnościami zawodowymi na dobrym poziomie. 

d. Musi posiadać pozytywną opinię wychowawcy i zespołu klasowego  

z uwzględnieniem informacji na temat zachowania i zaangażowania w życie szkoły. 

6. Uczeń ubiegający się o praktykę zagraniczną w wyznaczonym terminie (do 06.04.2011) 

powinien złożyć w sekretariacie szkoły: 

a. Podanie o praktykę wraz z listem motywacyjnym. 

b. Opinię wychowawcy i zespołu klasowego. 

c. Deklarację uzupełnienia ewentualnych zaległości dydaktycznych wynikających  

z oddelegowania na praktykę. 

d. Zgodę rodziców.  

7. Zespół Rekrutacyjny dokona wyboru kandydatów na podstawie przyznanych punktów  

wg schematu: 

a. umiejętności językowe – 40%, 

b. umiejętności zawodowe – 40 %, 

c. postawa uczniowska – 20%. 

8. Umiejętności językowe, o których mowa w pkt. 7 a) będą zweryfikowane w formie 

egzaminu ustnego. 



9. Umiejętności, o których mowa w pkt. 7 b) na podstawie ocen z przedmiotów zawodowych 

i opinii nauczyciela przedmiotów zawodowych. 

10. Umiejętności, o których mowa w pkt. 7 c) na podstawie opinii wychowawcy i zespołu 

klasowego. 

11. Zespól Rekrutacyjny wyłoni grupę 10 osób zakwalifikowanych na praktyki zagraniczne 

oraz grupę 3 osób wpisanych na listę rezerwową. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 

11.04.2011. 

12. Zebranie uczniów i ich rodziców z przedstawicielem pracodawców P. Gerlindą 

Fuchsberger odbędzie się 14.04.2011 w ZSH-T. 

 


