Regulamin rekrutacji do Projektu

„ Kulinarna podróż do Wielkiej Brytanii”
realizowanego w ramach LLP przez Zespół Szkół Nr 1
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie
§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników oraz zasady uczestnictwa
w projekcie mobilności Leonardo da Vinci IVT ( Praktyki zawodowe i staże dla osób
uczących się) pt. „Kulinarna podróż do Wielkiej Brytanii” realizowanego w ramach Programu
Leonardo da Vinci.
Celem Projektu jest wzrost mobilności zawodowej jego uczestników, nabycie nowych
doświadczeń zawodowych oraz wykształcenie szeregu ważnych w procesie edukacyjno –
zawodowym cech i kompetencji.
Udział w Projekcie ma na celu rozwój kompetencji:
1. Zawodowych:
 nabycie nowych umiejętności w zakresie sporządzania potraw i napojów zgodnie
z nowoczesnymi trendami w gastronomii
 poznanie zasad organizacji pracy na stanowisku oraz planowania produkcji
2. Językowych:
 wykształcenie swobodnej komunikacji w języku angielskim
 poprawa poziomu znajomości słownictwa angielskiego zawodowego
3. Międzykulturowych;
 wykształcenie postawy tolerancji i otwartości na inne kultury,
 poznanie dziedzictwa historyczno - kulturowego Wielkiej – Brytanii

4. Osobistych:
 nabycie umiejętności pracy w grupie i zespole, oraz zarządzania czasem
 rozbudzenie pasji poznawczych i motywacji
 wzrost wiary we własne możliwości i umiejętności, wzrost samodzielności i
zaradności
 wzmocnienie odporności na sytuacje stresogenne
§2
Warunki uczestnictwa w projekcie
Uczestnikiem Projektu może być uczeń Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr1
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie, który kształci się w zawodach: technik
organizacji usług gastronomicznych oraz technik żywienia i usług gastronomicznych i który
nie brał dotychczas udziału w projekcie Mobilność IVT w ramach Programu Leonardo da
Vinci oraz spełnia warunki uczestnictwa wymienione w § 3.
Nabór uczestników projektu zostanie przeprowadzony przez powołaną do tego celu Komisję
Rekrutacyjną.
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W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy wypełnić, wydrukować i własnoręcznie
podpisać „Formularz aplikacyjny” a następnie przekazać go do komisji Rekrutacyjnej w
jeden z następujących sposobów:
 przesłać pocztą elektroniczną wypełniony i zeskanowany formularz (w formacie pdf)
na adres: zs1@zs1wyszkow.edu.pl
 dostarczyć wypełniony formularz do Koordynatora Projektu – wicedyrektor Elżbiety
Mańko
Formularz Aplikacyjny zamieszczony jest stronie internetowej Zespołu Szkół Nr1 im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie: www.zs1wyszkow.edu.pl
Termin składania zgłoszeń upływa 5 września 2013 roku.
Każdy kandydat otrzyma na adres e-mail wskazany przez niego w przekazanym formularzu
rekrutacyjnym informację zwrotną.
§3
Kryteria uczestnictwa
Adresatami projektu są uczniowie klasy II i III Technikum Nr 1, którzy kształcą się w
zawodach: technik organizacji usług gastronomicznych oraz technik żywienia i usług
gastronomicznych i zgodnie z założeniami programowymi nauki zawodu muszą odbyć
praktykę zawodową zakładzie gastronomicznym.
Komisja Rekrutacyjna wybierze osoby, które w największym stopniu spełniają następujące
kryteria:
 uczęszcza do klasy III w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych (nabór
do I grupy uczestników stażu) oraz klasy II w zawodzie technik żywienia i usług
gastronomicznych (nabór do II grupy uczestników stażu)
 osiągnął w ostatnim roku szkolnym dobre wyniki w nauce i zachowaniu (średnia ocen
powyżej 3, 5 a także otrzymał ocenę z zachowania minimum dobre),
 wykazuje znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym i wyższym,
 jest zaangażowany w działalność społeczną
 odbył rozmowę kwalifikacyjną
 posiada dobry stan zdrowia, potwierdzony pisemnym oświadczeniem rodziców
W/w kryteria są punktowane i tak:
- średnia ocen z przedmiotów zawodowych: db – 5pkt, bdb – 8 pkt, cel – 10 pkt
- ocena z zachowania: db – 5 pkt, bdb – 8 pkt, wz – 10pkt
- aktywność społeczna: po 2 pkt za każda udokumentowaną działalność
- wynik rozmowy kwalifikacyjnej – 8 - 15 pkt
Na podstawie sumy uzyskanych punktów komisja sporządzi po 2 listy dla każdej z grup
uczestników: główną – 16 osób z największą ilością uzyskanych punktów i rezerwową – 4
kolejne osoby
Uczniowie, którzy zostaną zakwalifikowani do Projektu (beneficjenci), zobowiązani będą do:
 udziału w przygotowaniu językowym, pedagogiczno – kulturowym oraz
zawodowym
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gromadzenia informacji o swoich osiągnięciach w miejscach stażu w dzienniczkach
praktyk w formie portfolio,
przygotowania wystawy fotograficznej z odbytego stażu wraz z opisem
dzielenia się doświadczeniami nabytymi podczas zagranicznego stażu – pokaz
umiejętności zawodowych
współprzygotowania konferencji podsumowującej Projekt
we współpracy z Wyszkowskim Ośrodkiem Kultury przygotowanie Dnia Kuchni i
Kultury Brytyjskiej
utrzymywania kontaktu ze szkołą po jej ukończeniu w celu dzielenia się korzyściami
płynącymi ze stażu zagranicznego przy wchodzeniu na rynek pracy,
wszelkich działań na rzecz promocji projektu, wskazanych przez zespół powołany
do realizacji projektu Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Nr1 im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie
wypełniania ankiet ewaluacyjnych
wypełniania wszelkich obowiązków wynikających z udziału w projekcie

Szczegółowe obowiązki zostaną ujęte w kontrakcie zawartym z każdym z uczestników.
§4
Przedmiot projektu
1.
2.

Przedmiotem projektu jest organizacja wyjazdu na staż zagraniczny do instytucji
przyjmującej: EuroPartnership Agency w Plymouth w Wielkiej Brytanii, Tamar Science
Park 1Davy Road, w terminach: I grupa: listopad 2013r; II grupa: marzec 2014r.
Zagraniczny staż będzie trwał 4 tygodnie (w tym pierwszy i ostatni dzień przeznaczony
na podróż).
§5
Sposób organizacji wyjazdów zagranicznych

W projekcie weźmie udział 32 uczniów z Zespołu Szkół Nr1 im Marii Skłodowskiej – Curie
w Wyszkowie, to jest po 16 uczniów w każdej z grup wyjazdowych. Nad każda grupą opiekę
sprawować będzie 2 opiekunów. Zostanie zorganizowany wyjazd do wskazanej w § 4
instytucji przyjmującej.
Dany uczestnik tylko jeden raz może wziąć udział w zagranicznym stażu.
W ramach budżetu Projektu uczestnicy mają zapewnione środki finansowe na odbycie
praktyki zawodowej (podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe).
§6
Postanowienia końcowe
Dodatkowe informacje w sprawie udziału w Projekcie można uzyskać u Koordynatora
Projektu - Elżbiety Mańko, Dyrektora szkoły – Mariana Popławskiego lub opiekuna
zagranicznego stażu – Bogusławy Pawelskiej – Kozon
Szczegółowe informacje o Programie Leonardo da Vinci znajdują się na stronie internetowej:
http://www.leonardo.org.pl/
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