Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w praktykach zagranicznych
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie

1.

Rekrutacji uczestników praktyk zagranicznych dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

2.

Uczestnikami praktyk zagranicznych organizowanymi przez ZSP w Kościanie mogą być uczniowie Technikum i
Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZSP w Kościanie.

3.

Przy przeprowadzaniu rekrutacji Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę następujące kryteria:
a. informację wychowawcy klasy kandydata o wynikach nauczania
i zachowania,
b. informację nauczycieli przedmiotów zawodowych o stopniu przyswojenia wiadomości i umiejętności z
tych przedmiotów,
c. informację kierownika szkolenia praktycznego o realizacji przez kandydata zajęć praktycznych
w latach poprzedzających wyjazd na praktykę zagraniczną (jeśli dotyczy),
d. informację nauczycieli języków obcych o stopniu nabycia umiejętności językowych kandydata,
e. dobry stan zdrowia kandydata,
f. ocenę umiejętności pracy w zespole wydaną przez wychowawcę klasy kandydata,
g. zgodę rodziców kandydata.

4.

Wspomniani w punkcie 3 nauczyciele biorą pod uwagę ocenę roczną z danego przedmiotu z roku szkolnego
poprzedzającego wyjazd na praktykę zagraniczną oraz bieżące oceny osiągnięć edukacyjnych kandydata.

5.

Proces rekrutacji uzupełnia test ze znajomości języka obcego.

6.

Jeśli po przeprowadzeniu rekrutacji w klasie III i II Technikum kształcącego w zawodzie technik
budownictwa oraz w II klasie ZSZ w zawodach fryzjer i kucharz pozostaną wolne miejsca na wyjazd na
praktyki zagraniczne, dopuszcza się przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej wśród uczniów szkoły tego
samego typu.

7.

Po dokonaniu rekrutacji Komisja Rekrutacyjna sporządza listę rankingową uczestników wyjazdu na praktykę
zagraniczną oraz listę rezerwową.

8.

W przypadku rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika z wyjazdu na praktykę zagraniczną , jego miejsce
zajmuje kolejna osoba z listy rezerwowej.

9.

W przypadku nieuzasadnionego opuszczenia przez zakwalifikowanego ucznia przynajmniej 20% zajęć z p-j-k,
jego miejsce na liście uczniów wyjeżdżających na zagraniczny staż zajmuje osoba z listy rezerwowej, która
regularnie uczęszczała na zajęcia.
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10.

W przypadku rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika z wyjazdu na praktykę zagraniczną, jest on
zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z zakupem odzieży roboczej, wypłaconego kieszonkowego
oraz do zwrotu zakupionych wcześniej materiałów dydaktycznych wykorzystywanych na zajęciach
dodatkowych z przygotowania językowo - pedagogiczno - kulturowego.

11.

W przypadku braku kandydatów z listy rezerwowej dopuszcza się udział w wyjeździe na praktykę zagraniczną
ucznia z innej klasy szkoły tego samego typu w ZSP w Kościanie.

12.

Lista rankingowa uczestników wyjazdu na praktykę zagraniczną oraz lista rezerwowa będzie umieszczona na
stronie internetowej szkoły i w widocznym miejscu w budynku szkoły.

13.

Uczeń ubiegający się o wyjazd na zagraniczny staż ma prawo do procedury odwoławczej do Dyrektora ZSP w
Kościanie w terminie 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia rekrutacji.

Zapoznałem/am się z Regulaminem
rekrutacji i praktyk zagranicznych

……………………………………
Data i podpis
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