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 REGULAMIN REKRUTACJI 

1. Liczba stażystów biorących udział w projekcie – 16 osób. 

2. Kandydatami do uczestniczenia w stażach odbywających się w ramach Projektu Leonardo 
da Vinci są uczniowie klas II  i III  Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja 
Kopernika w Białymstoku  kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa.

3. Uczestnicy stażu zostaną wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

4. Komisja rekrutacyjna w składzie: 
a.  Wicedyrektor – P. Stanisława Kobus

b. Koordynator projektu – P. Wioletta Wilda

c. Nauczyciel języka angielskiego – P. Małgorzata Niczyporuk.

5. Rekrutacja w ramach programu LdV odbywać się będzie wg następującego 
harmonogramu:

 01.10. - 15.10.2013 - rekrutacja kandydatów na wyjazd - składanie dokumentów 
aplikacyjnych w Biurze Projektu;

 16.10 - 15.11.2013 - selekcja kandydatów - rozmowy kwalifikacyjne, test z języka 
angielskiego; 

 18.11.2013 – ogłoszenie listy osób zrekrutowanych  + listy rezerwowej.
6. W celu wzięcia udziału w rekrutacji należy:

1. być uczniem klasy II d lub III  d Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w 
Białymstoku,

2. złożyć formularz aplikacyjny w Biurze Projektu do dnia 15.10.2013 r. do godz.10.00,
3.  przystąpić do testu z języka angielskiego (termin zostanie ogłoszony na tablicy 

informacyjnej przy Biurze Projektu),
4. zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną w podanym terminie i miejscu ( kandydaci 

zostaną poinformowani o dokładnej dacie rozmowy przez wychowawców).

7. Do     projektu     zostaną     zakwalifikowani     uczniowie     klas     II     i     III      hotelarskich  , którzy spełnią   
łącznie następujące kryteria:

1. osiągnęli średnią ocen z przedmiotów zawodowych hotelarskich w klasie pierwszej - 
dla kandydatów z klasy II, a dla kandydatów z klasy III  średnia ocen z przedmiotów 
zawodowych z klasy II -  powyżej 3,5 (przedmioty brane pod uwagę dla kl.II: 
organizacja pracy w hotelarstwie, działalność recepcji, techniki pracy natomiast  
przedmioty brane pod uwagę dla kl.III: organizacja pracy w hotelarstwie, obsługa 
informatyczna w hotelarstwie, obsługa konsumenta),

2. otrzymali z testu z języka angielskiego / w październiku bądź listopadzie 2013 r./  - co 
najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania,

3. w poprzednim roku szkolnym uzyskali ocenę z zachowania  co najmniej dobrą,
4. posiadają osobistą motywację do udziału w projekcie.

8. Komisja ds. rekrutacji przygotuje  listę rankingową 16 osób zakwalifikowanych do udziału 
w projekcie oraz listę 5 osób rezerwowych.  Lista zostanie wyłożona w Biurze Projektu w 
dniu 16 listopada. Kandydaci zostaną poinformowani osobiście lub telefonicznie o 
zakwalifikowaniu do udziału w projekcie.
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9. Komisja zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w zasadach rekrutacji w 
szczególnych przypadkach.
10. Komisja rekrutacyjna w składzie wymienionym w punkcie 4. dokona zakwalifikowania 
kandydatów na podstawie poniższych kryteriów – łącznej sumy punktów obejmującej: 
a. średnią ocen z przedmiotów zawodowych  - max. 6.00 (średnia ocen z trzech przedmiotów 
wskazanych w p. 7)
b. ocenę z zachowania – max. 6 p. -  wzorowe – 6 punktów, bardzo dobre – 5 punktów, dobre 
– 4 punkty, dobre –4 punkty.
c. wynik testu z języka angielskiego – max. 6 p. za 100%, indywidualna suma punktów z  
przemnożenia wyniku procentowego*6, np. 75%*6=4,5 p.
d. wynik rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której zostaną zbadane motywacje kandydatów 
do udziału z stażu a także umiejętności komunikacyjne, część rozmowy w języku angielskim 
– max. 6 p.
11. Łączna maksymalna ilość punktów jakie może zdobyć kandydat wynosi 24 p.

12. Komisja w składzie określonym w punkcie 4 dokona analizy wyników postępowania i na 
tej podstawie wyłoni 16 uczestników  oraz grupę 5 osób zakwalifikowanych na listę 
rezerwową. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 18 listopada 2013r. . Lista osób 
zakwalifikowanych zostanie opublikowana na szkolnej tablicy ogłoszeń, stronie internetowej 
Instytucji Wysyłającej i w Biurze Projektu.

13. Osoby zakwalifikowane do listy rezerwowej przechodzą na listę osób wyjeżdżających w 
chwili rezygnacji uczestników z listy podstawowej. 

14. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od niekorzystnej decyzji komisji 
rekrutacyjnej w formie pisemnej skierowane do koordynatora projektu w terminie 7 dni 
roboczych od chwili ogłoszenie wyników rekrutacji. Wyłącznym powodem odwołania mogą 
być ewentualne błędy i uchybienia proceduralne. 

15. Wszelkie pisma związane z rekrutacją należy składać w Biurze Projektu – sala 51.

Opracowała Komisja ds. rekrutacji


