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Regulamin doboru uczestników: 
 

I 

Projekt jest skierowany do uczniów klas drugich i trzecich  kształcących się w zawodach technik 

hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. 

 
II 

Rekrutacja doboru uczestników praktyk zagranicznych będzie przebiegać zgodnie z zasadą równości 

szans. 

 

III 

Podstawowym czynnikiem doboru kandydatów, jest ich miejsce  zamieszkania, ponieważ ważnym  

celem udziału w tym projekcie jest możliwość wyrównania szans edukacyjnych oraz zwiększenie 

konkurencyjności na rynku pracy, głównie dla osób z małych miejscowości i o dużym wskaźniku 

bezrobocia. 

 

IV 

Kandydaci powinni wykazać się znajomością teoretycznych podstaw zawodu. Weryfikacja nastąpi 

na podstawie testu wewnętrznego. 

 

V 

Kandydaci powinni posługiwać się wybranym językiem obcym: angielskim albo niemieckim 

w zakresie komunikacji ogólnej oraz słownictwa zawodowego. Weryfikacja nastąpi na podstawie testu 

wewnętrznego. 

 

VI 

Kandydaci zostaną poddani ocenie wynikającej z  poziomu kompetencji językowych w zakresie 

komunikacji ogólnej oraz słownictwa zawodowego oraz znajomości teoretycznych treści 

zawodowych. Ich umiejętności zostaną zweryfikowane na podstawie testu wewnętrznego (uczeń 

powinien uzyskać 60% max ilości punktów) przeprowadzonego przez nauczycieli języków obcych z 

naszej szkoły oraz testu kompetencji (50% max ilości punktów), przeprowadzonego przez nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu.  

 

VII 

Psycholog szkolny, dokona opisowej oceny każdego z kandydatów pod względem predyspozycji 

do wykonywania zawodu i cech osobowościowych. Posłuży to jako dokumentacja wspierająca proces 

dobierania miejsc praktyk.  

 

VIII 

Powyższa ocena nastąpi po konsultacji z wychowawcą klasy na temat rzetelności wykonywania 

obowiązków uczniowskich przez kandydata. 

 

IX 

Kandydaci, którzy przejdą etap I rekrutacji, przygotują CV w j. angielskim(staż w Wielkiej Brytanii) 

bądź niemieckim (staż w Niemczech )  oraz wypełnią formularze: rejestracyjny i ‘self-assessment’, 

a nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uczniów dokonają opisowej oceny każdej osoby pod 

względem umiejętności językowych i cech osobowości.  W rezultacie, wyłonionych zostanie 

26 uczniów (10-staż w Niemczech, 16-staż w Anglii), a także stworzona zostanie lista rezerwowa 

(4 uczniów spełniających w/w kryteria ). 
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I ETAP REKRUTACJI 

 
Dnia  6 listopada 2013 roku o godz.14.10  w sali nr 22 odbędzie się pisemny egzamin wewnętrzny z 

przedmiotów zawodowych, języka angielskiego i niemieckiego. Uczniowie zostaną poddani ocenie 

wynikającej z poziomu kompetencji językowych w zakresie komunikacji ogólnej oraz słownictwa 

zawodowego i znajomości teoretycznych treści zawodowych.  

 

  


