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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

1. Praktyki odbywają się w ramach programu PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie  

i szkolenia zawodowe oraz dotyczą wszystkich uczniów ZSH – T w Świdnicy. 

2. Uczniowie zostaną wyłonieni w wyniku rekrutacji przeprowadzonej przez Komisję Kwalifikacyjną ZSH – T  

w Świdnicy. 

3. W skład Komisji wchodzą: 

a. Dyrektor ZSH – T – p. dyr. Aldona Liszka-Urbańska 

b. Kierownik szkolenia praktycznego – p. Joanna Duda 

c. Nauczyciele przedmiotów zawodowych – p. Emilia Młynarczuk. P. Ewa Rudownik  

d. Nauczyciel języka niemieckiego zawodowego – p. Beata  Krzysztofik 

e. Pedagog szkolny – p. Emilia Witkowska 

4. Rekrutacja w ramach programu PO WER odbywać się będzie w 2 etapach: 

a. Etap I: 

 Składanie podań: 11.01.2018 r. – 31.01.2018 r. 

b. Etap II: 

 Rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim: do 9 lutego 2018 r. 

5. Uczeń ubiegający się o praktykę zagraniczną w ramach programu PO WER powinien spełniać następujące 

kryteria: 

a. Musi mieć ukończone 18 lat  lub ukończy 18 lat do końca 2018 roku. 

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

zawodowego. 

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

d. Złożyć w sekretariacie szkoły formularz zgłoszeniowy z załącznikami. 

6. Komisja kwalifikacyjna dokona wyboru kandydatów na podstawie przyznanych punktów  

wg schematu: 

a. Umiejętności językowe (sprawdzone podczas rozmowy kwalifikacyjnej): 1 – 5  pkt., 

b. Średnia ocen z praktyk/zajęć praktycznych: 1 – 3 pkt., 

c. Ocena z zachowania: 1 – 4 pkt., 



 

Projekt PO WER: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia 

zawodowego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

d. Średnia wszystkich ocen: 1 – 3 pkt., 

e. Udział w projektach, olimpiadach/turniejach/zawodach; aktywność w szkole i poza nią: 1 – 5 pkt. w 

zależności od rangi, 

f. Pochodzenie z rodzin niepełnych, trudna sytuacja finansowa oraz zamieszkanie na terenach wiejskich:  

1 – 4  pkt. 

g. Opinia wychowawcy na podstawie opinii nauczycieli uczących: 1 – 3 pkt. 

7. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach decyduje średnia ocen  

z przedmiotów zawodowych/praktyk zawodowych i ocena z języka niemieckiego. 

8. Komisja Kwalifikacyjna wyłoni grupę 12 osób zakwalifikowanych na praktyki zagraniczne oraz grupę  

min. 2 osób wpisanych na listę rezerwową. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w ciągu 2 dni od zakończenia 

rekrutacji. 

9. Osoby rezerwowe wchodzą automatycznie na listę wyjeżdżających w przypadku rezygnacji osoby 

zakwalifikowanej z listy głównej. 

10. Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od niekorzystnej decyzji poprzez pisemne uzasadnienie skierowane 

do Dyrektora szkoły w terminie 3 dni od ogłoszenia decyzji komisji kwalifikacyjnej. Powodem odwołania mogą 

być ewentualne uchybienia proceduralne.  

 


