
 
 

W związku z zakwalifikowaniem projektu stażowego „Praktyki zagraniczne 

ważną formą wszechstronnego kształcenia uczniów i doskonalenia pracy szkoły” 

do realizacji w ramach programu Erasmus+  dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu 

Spożywczego im. J.Rymera - I Wojewody Śląskiego w Katowicach ogłasza 

rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej do udziału w ww. projekcie. 

Termin realizacji projektu:  1.10.2019 – 30.09.2020 

Termin stażu: 9.03.2020 -  27.03.2020 

Miejsce stażu: Barcelona, Hiszpania 

Zasady rekrutacji: 

1. Uczniowie kl.III technikum i III zasadniczej szkoły zawodowej, którzy chcą wziąć udział w 

projekcie składają do 27 września 2019 r.(piątek)  wnioski wraz i innymi dokumentami 

potwierdzającymi osiągnięcia. Wzory wniosków są do pobrania u mgr inż. E.Rębacz lub w 

sekretariacie szkoły. 

2. Dokumenty należy składać u mgr inż. E.Rębacz lub w sekretariacie szkoły. 

3. Wstępne kryteria kwalifikacji: 

─ Poziom znajomości języka angielskiego: w postępowaniu kwalifikacyjnym będą mogły 

wziąć osoby, które otrzymają rekomendację nauczyciela języka angielskiego o znajomości 

języka na poziomie co najmniej A2 (technikum grupa spożywcza), B1 (technikum grupa 

weterynaryjna) lub A1 (szkoła branżowa) 

─ Do udziału w projekcie nie kwalifikuje się uczniów z nieodpowiednią  lub naganną oceną z 

zachowania – nie gwarantują one właściwego reprezentowania szkoły i  kraju za granicą. 

─ Dla pracowników młodocianych wymagana jest zgoda pracodawcy na udział w projekcie 

4. Ogólne kryteria kwalifikacji do udziału w projekcie 

 średnia ocen z przedmiotów ogólnokształcących:  maks. 20 pkt. 

 średnia ocen z przedmiotów zawodowych, w tym zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych: maks. 30 pkt.. 

 ocena z zachowania: maks. 10 pkt 

 ocena z języka angielskiego maks. 15 pkt. 



 za działalność na rzecz szkoły lub środowiska za rok szkolny 2018/19: maks.25 pkt. 

Docelowo można uzyskać 100 punktów. 

5. Komisja przelicza osiągnięcia uczniów na punkty i tworzy 3 listy rankingowe oddzielnie dla 

technikum w zawodach technik technologii żywności i technik weterynarii oraz dla zasadniczej 

szkoły zawodowej. 

6. Pierwszeństwo na listach rankingowych mają osoby z lepszą znajomością języka angielskiego 

(odpowiednio B2,B1,A2 a w szkole branżowej także A1) 

7.  Do udziału kwalifikuje się w sumie 25 osób o najlepszej znajomości języka angielskiego, a 

następnie o najwyższej punktacji z trzech list, kolejne osoby tworzą listę rezerwową. Ilość 

zakwalifikowanych osób z poszczególnych zawodów: 15 technik weterynarii i 10 grupa 

spożywcza (proporcjonalnie do ilości złożonych wniosków z technikum i szkoły branżowej) 

8. W przypadku równej ilości punktów do wyjazdu na staż zostaną zakwalifikowane osoby, które 

uzyskały większą ilość punktów za oceny z przedmiotów zawodowych, a następnie z 

przedmiotów ogólnokształcących. 

9. Szczegółowe kryteria kwalifikacji znajdują się do wglądu u mgr inż. Ewy Rębacz 

10. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń najpóźniej do 4 

października 2019r. 


