REGULAMIN REKRUTACJI
KANDYDATÓW NA STAŻ W RAMACH PROJEKTU

Z Ełku do Italii”

„

realizowanego przez

Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku
1. W regulaminie stosowane skróty i pojęcia oznaczają odpowiednio:
Beneficjent- Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku
Projekt – projekt „Z Ełku do Italii”
Stażysta – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie.
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
2. Projekt jest realizowany przez Beneficjenta we współpracy z Partnerem zagranicznym.
3. Projekt jest realizowany w okresie: od 31.12.2016r. do 30.12.2017r.
4. Rekrutacja obejmuje 60 uczestników stażu oraz grupę rezerwową.
5. Rekrutacja potencjalnych stażystów odbędzie się w siedzibie Beneficjenta, w oddzielnie
określonych terminach umożliwiających zebranie grupy oraz przekazanie im niezbędnych
informacji o projekcie.
6. Sposób zgłaszania się potencjalnych stażystów będzie umożliwiony poprzez składanie
wypełnionych formularzy zgłoszeniowych do dnia 17.10.2016r.
7. Punkt zgłaszania zorganizowano w siedzibie Beneficjenta, w sali 117 u koordynatora projektu
pani Katarzyny Grzymkowskiej.
8. Wszystkie osoby zgłoszone do dnia 17.10.2016r. wypełnią ankietę dla kandydatów na staż.
9. Wypełniona i zatwierdzona ankieta jest podstawą do zakwalifikowania potencjalnego stażysty do
udziału w projekcie.
10. Komisja Rekrutacyjna składająca się z kierownika kształcenia zawodowego, koordynatora
projektu i pedagoga szkolnego w oparciu o niżej określone kryteria ustali listę potencjalnych
stażystów.
Kryteria kwalifikacji – w kolejności ich ważności:
1) średnia ocen z przedmiotów zawodowych z ostatniej klasyfikacji rocznej (nie niższa niż 3);
2) ocena z zachowania z ostatniej klasyfikacji rocznej (co najmniej poprawna);
3) ocena z języka angielskiego z ostatniej klasyfikacji rocznej;
4) opinia pedagoga.
Komisja rekrutacyjna ustali listę kandydatów, którzy wezmą udział w zajęciach przygotowawczych.
Znajdzie się na nich więcej osób, niż będzie mogło wyjechać na staże (zakwalifikowani + rezerwowi).
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Ostateczna selekcja zostanie dokonana później, a na jej wyniki będzie miała wpływ ocena
uczestnictwa kandydatów w zajęciach przygotowawczych do stażu, a także bieżące wyniki nauki
i postawa społeczna kandydata, zaangażowanie w życie szkoły.
11. Z poszczególnych zawodów zakwalifikowanych na wyjazd może być:
zawód
technik żywienia i usług
gastronomicznych
kelner
technik hotelarstwa
kucharz
cukiernik

liczba zakwalifikowanych

rezerwa
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12. Stażystą może być osoba, która w dniu powrotu z planowanego stażu będzie uczniem ZS nr 6
w Ełku.
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