
 

 

 

REGULAMIN 

REKRUTACJI DO PROJEKTU  

„Szkoła –  praca…jesteśmy gotowi!” 

Nr projektu: 2016 -1-PL01-KA102-024413 

Projekt realizowany jest w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół 

zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  

Termin realizacji projektu : 01.12.2016 r. – 30.11.2017 r.  

 

§1 

Informacja o projekcie  

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru, podstawowe kryteria kwalifikacji uczestników 

oraz warunki udziału w projekcie „ Szkoła – praca…jesteśmy gotowi!”.  

2. Organizacją wnioskującą i realizującą jest Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku.  

3. Głównym celem projektu jest poszerzenie umiejętności oraz kompetencji zawodowych 

młodzieży poprzez udział w stażach zagranicznych. Ponadto projekt ma na celu poszerzenie 

programu nauczania o umiejętności pracy w barze – barman oraz umiejętności wykonywania 

prostych czynności porządkowych w hotelowych pomieszczeniach ogólnie dostępnych tj. 

SPA, basen, sauna, centra odnowy biologicznej. Staże odbędą się w krajach takich jak: 

Słowacja, Sycylia oraz Portugalia. 

 

§ 2 

            Opis uczestników projektu 

1. Projekt skierowany jest do uczniów wszystkich klas (tj. I, II, III) zawodu: pracownik 

pomocniczy obsługi hotelowej oraz uczniów klas II i III w zawodzie technik hotelarstwa oraz 

technik żywienia i usług gastronomicznych.  

§ 3  

Zasady rekrutacji uczestników projektu  

1. Rekrutacja przeprowadzona będzie od 12.12.2016 do 12.01.2017 r. przez Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Słupsku i będzie przeprowadzona z uwzględnieniem zasady równego dostępu 

do informacji o realizowanym projekcie. 

 

 



 równość szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez względu na 

płeć, wiek niepełnosprawność, wyznanie, itd.; 

 jasno i przejrzyście określone kryteria naboru. 

2. Rekrutacji wszystkich uczniów dokona Komisja Rekrutacyjna w składzie:  

 Wicedyrektor Pracowni Gastronomiczno – Hotelarskich Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Słupsku – Agata Giejbo  

 Koordynator projektu – Rozalia Seemann  

 Nauczyciel przedmiotów zawodowych – Grzegorz Dacków  

3. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeń, na stronie  

internetowej Centrum, a także w szkołach zawodowych w Słupsku, które posiadają w swojej 

ofercie dane kierunki.  

4. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa 

w stażu oraz jest uczniem I, II, III klasy w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 

lub klasy II i III w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług 

gastronomicznych. 

5. Uczeń ubiegający się o udział w projekcie powinien złożyć w wyznaczonym terminie tj. od 

12.12.2016 do 12.01.2017 r. do koordynatora projektu lub w sekretariacie Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Słupsku następujących dokumentów:  

 formularz kontraktowy (załącznik nr 1 do regulaminu) – dostępny w siedzibie CKP 

oraz na stronie internetowej www.ckpslupsk.pl  

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2)  

6. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Komisję Rekrutacyjną listy 

głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej oraz na stronie 

internetowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku.  

7. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku gdy 

uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie, nie będzie uczestniczył w zajęciach 

przygotowawczych lub nie dopełni formalności zostaje automatycznie skreślony z listy 

uczestników.  

8. Kandydat na uczestnika projektu powinien spełniać następujące kryteria:  

 Średnia ocen z poprzedniego/lub obecnego roku szkolnego z przedmiotów 

zawodowych 

 Ocena z języka angielskiego 

 Frekwencja na zajęciach szkolnych jak i praktycznych  

 Zaangażowanie w życie szkoły i placówki kształcenia praktycznego (CKP Słupsk) 

 Sytuacja rodzinna – pochodzenie z rodziny wielodzietnej lub niepełnej 

http://www.ckpslupsk.pl/


 Słaby dostęp do oferty edukacyjnej/ zamieszkanie na terenie wiejskim  

 Ocena z zachowania oraz opinia wychowawcy klasy  

 Opinia pedagoga oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – dotyczyć to będzie 

osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie.  

       9. Kandydat  będzie mógł uzyskać maksymalnie 25 punktów, na które składa się:   

 Ocena z j. angielskiego ( 0-3 pkt.) 

 Średnian ocen z przedmiotów zawodowych (0-3 pkt.) 

 Zaangażowanie w życie szkoły oraz placówki Centrum Kształcenia Praktycznego  

w  Słupsku – reprezentowanie w konkursach, zaangażowanie w imprezy szkolne  

i pozaszkolne, udział w kołach zainteresowań (Klub Młodego Barmana) – (0-5 pkt.) 

 Wyniki z rozmowy kwalifikacyjnej (0-4 pkt.)  

 Ocena z zachowania (0-3 pkt.)  

 Frekwencja na zajęciach szkolnych jak praktycznych (0-5 pkt.)  

 Zamieszkanie na obszarze wiejskim – 1 pkt. 

 Sytuacja rodzinna, pochodzenie z rodziny wielodzietnej lub niepełnej – 1 pkt.  

10. W przypadku niedostatecznej ilości chętnych uczniów lub zbyt dużej rezygnacji Centrum 

wznowi rekrutację w dowolnym momencie trwania projektu.  

11. Terminy wyjazdów poszczególnych uczestników będą konsultowane z macierzystą szkołą tak 

aby nie kolidowały z bieżącą nauką uczniów.  

 

§ 4 

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie  

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności 

finansowej w przypadku gdy: 

 Rezygnacja została zgłoszona na piśmie w terminie do 7 dni przed planowanym 

rozpoczęciem stażu.  

 Rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa w przypadku ważnych powodów 

osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny 

powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być na piśmie, do którego 

należy dołączyć stosowne do sytuacji zaświadczenie (np. zwolnienie lekarskie).  

 W przypadku rezygnacji uczestnika w trakcie trwania przygotowania do wyjazdu, 

uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i 

szkoleniowych.  




