Regulamin naboru uczestników staży na Cyprze 2013.
Kryteria rekrutacji:
Skala punktów odpowiada następującym ocenom:
wzorowy, celujący - 6pkt, bardzo dobry - 5pkt, dobry - 4pkt, dostateczny - 3pkt,
dopuszczający. - 2pkt.
Terminy wyjazdów na staże:
I grupa maj 2013,
II grupa czerwiec 2013,
III grupa październik 2013,
IV grupa listopad 2013.

1. Ocena z zachowania - przynajmniej dobra (skala możliwych do otrzymania punktów od 4 – 6pkt).
2. Ocena z praktyk zawodowych odbywanych w hotelach i restauracjach poza terenem szkoły a w
pierwszych z technologii gastronomicznej (skala: pkt. 3- dostateczny, 4-dobry,

przypadku klas

5-bardzo dobry, 6-celujący).
3. Oceny z języka angielskiego i języka angielskiego zawodowego liczone jako średnia ocen.
4. Udział w olimpiadach i konkursach związanych z wykonywanym zawodem skala pkt. 1 - 5 w tym 1p. za udział i
odpowiednio za notowane miejsca:
miejsce I-4 pkt., II- 3pkt., III -2 pkt., IV- 1 pkt.
5. Opinia wychowawcy - pełni funkcję pomocniczą (w przypadku kiedy 2 osoby posiadają tę samą ilość punktów). O
uczestnictwie w stażu decydować będzie ilość otrzymanych punktów .
6. Rada Pedagogiczna ma prawo zarekomendować dwóch uczestników stażu do każdej z grup.
7. Do selekcji zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna pod przewodnictwem dyrektora szkoły. Rekrutacja uczestników
pierwszych 2-ch grup rozpocznie się 21 grudnia 2012 i zakończy się 10 stycznia 2013, a następna potrwa do 22
czerwca 2013r.
8. Uczniowie będą mieli możliwość odwołania się od decyzji Komisji do 7 dni po ogłoszeniu wyników.
9. Lista I i II grupy będzie ogłoszona na forum szkoły wraz z wynikami do 11 stycznia 2013r.,
a III i IV grupy do 23 czerwca 2013.
10. Zostanie również utworzona lista rezerwowa na wypadek różnych zdarzeń losowych.
11.W przypadku rezygnacji stażysty z wyjazdu na praktyki zagraniczne poniesione przez szkołę koszty rezerwacji
pokryje uczeń /opiekun prawny.
12.Wnioski można pobrać i złożyć wypełnione w sekretariacie szkoły w godzinach urzędowania.
_____________________________
podpis ucznia i opiekuna prawnego

Imię i nazwisko ucznia

Tychy, dn.

Klasa
Adres zameldowania
Pesel
Data i miejsce urodzenia
Tel.do opiekuna prawnego

Komisja Rekrutacyjna
przy Zespole Szkół nr 7 Tychy

WNIOSEK O STAŻ NA CYPRZE.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie na praktyki zagraniczne.
następujące:
ZACHOWANIE

Zgodnie z regulaminem moje oceny są

JĘZYK ANGIELSKI / J. ANGIELSKI PRAKTYKA ZAWODOWA / TECHNOLOGIA
ZAWODOWY

KONKURSY/OLIMPIADY_______________________________________________________________________

OPINIA WYCHOWAWCY:______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Informuję, iż zapoznałem się z „Regulaminem naboru uczestników staży na Cyprze 2013” oraz wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji oraz upowszechniania projektu realizowanego w
ramach Programu Leonardo da Vinci zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101,poz. 926 z późn. zm.).

_____________________________
Podpis ucznia i opiekuna prawnego

