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REGULAMIN REKRUTACJI DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
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§1  

Zasady ogólne 

 

1. Projekt: Potrawy pachnące ziołami 

 uzyskał akceptację do realizacji w ramach programu Erasmus+. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół 

Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach  w partnerstwie z  TELLUS ITALY, VIA 

CARAGLIO 14, 10141 Turyn, Italia. Projekt jest w pełni finansowany w ramach programu Erasmus+ 

2. Terminy wyjazdu i pobytu uczestników stażu w Turynie (Włochy): 

od 28.06.2020 do 25.07.2020 r. 

3. Realizowany we Włoszech staż pozwoli na: 

- podnoszenie jakości, innowacyjności i umiędzynarodowienia naszej szkoły 

- modernizację systemów i realizowanych programów edukacji poprzez wymianę dobrych praktyk oraz 

wykorzystanie europejskich narzędzi ułatwiających uznawanie i przenoszenie kwalifikacji 

- rozwijanie międzynarodowego wymiaru edukacji i szkoleń zwłaszcza poprzez współpracę naszej szkoły w 

programie z instytucjami z krajów partnerskich programu;  

GŁÓWNE CELE PROJEKTU: 

Projekt zakłada wnikliwe zapoznanie się z kuchnią włoską, szczególnie regionu Piemont. Praktyki w 

lokalnych zakładach gastronomicznych umożliwią uczniom zdobycie następujących umiejętności 

zawodowych: 

1) rozpoznawania surowców charakterystycznych dla kuchni włoskiej 

2) przygotowywania włoskich potraw codziennych i okolicznościowych 

3) konserwowania i przechowywania surowców, które nie występują w polskiej kuchni jako świeże 

4) przyrządzania i podawania potraw z owoców morza, które są wyjątkowo mało znane w naszym kraju 

5) stosowania ziół i przypraw miejscowych oraz orientalnych w potrawach innych regionów  

6) użycia specjalistycznych sprzętów kuchni włoskiej, które są niezbędne do obróbki specyficznych 

surowców 

7) poznanie i stosowanie zasad planowania, organizowania i wykonywania prac związanych z pracą w 

restauracji 
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8) wykształcenie u uczestników umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z 

gastronomią i obsługą klienta poprzez praktykę na różnych stanowiskach pracy 

9) posługiwanie się współczesnymi źródłami informacji, aby przygotować uczniów do samodzielnego 

zdobywania i wykorzystania wiedzy  

10) udoskonalenie zawodowego języka zawodowego ( język angielski, podstawy języka włoskiego) 

11) nabycie umiejętności stosowania zasad kultury i etyki w pracy zawodowej, przestrzegania tajemnicy 

zawodowej oraz metod negocjacji warunków porozumienia. 

CELE INTERDYSCYPLINARNE: 

- poszerzenie i doskonalenie umiejętności w zakresie zawodu jaki będą wykonywać w przyszłości 

- możliwość zatrudnienia w krajach UE 

- ugruntowanie przekonania o wadze mobilności i elastyczności w zawodzie 

- poszerzenie światopoglądu młodych ludzi 

- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim 

- poznanie podstaw języka włoskiego i praktyczne używanie języka angielskiego 

4. Dane adresowe: 

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego 

                             Sędziejowice-Kolonia 10 

                             98-160 Sędziejowice 

                             Tel. tel. 43 6771004 

                             e-mail: sekretariat@zsrgrabski.pl 

5. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. Wł. Grabskiego w 

Sędziejowicach powołał Komisję Rekrutacyjną w składzie:  

• Nauczyciele przedmiotów zawodowych,   

• koordynator   

• nauczyciele języka angielskiego 

• wychowawcy klas TŻ. 

 

§2  

Zasady rekrutacji 

1. W procesie rekrutacji zaplanowano zrekrutowanie 10 uczestników projektu, w tym 1 osobę na listę 

rezerwową. 

2. Kryteria wyboru uczestników: 

mailto:sekretariat@zsrgrabski.pl
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- Aktualny stan wiedzy i umiejętności z przedmiotów zawodowych (0-10 pkt) 

- Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej dostatecznym (B1) (0-10 pkt) 

- Dobre postępy w nauce od momentu jej rozpoczęcie do chwili obecnej (0-5 pkt) 

- Co najmniej dobre zachowanie na terenie szkoły oraz poza nią. (0-5pkt) 

- Widoczna chęć związania swojej przyszłości z aktualnym kierunkiem kształcenia. (0-10 pkt) 

- Otwartość, ambitna postawa i chęć dokształcania się. (0-10 pkt) 

3. Punktacji dokonują niezależnie od siebie członkowie Komisji – każdy w swojej dziedzinie. 

4. Do stażu zakwalifikowani zostaną ci kandydaci, którzy uzyskają największą sumę ilości punktów. 

5. Dokumentacja rekrutacyjna zawiera: 

− formularz zgłoszeniowy kandydata (Załącznik nr 7) 

− arkusz kwalifikacyjny kandydata (Załącznik nr 4), 

6. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych będzie koordynator projektu. 

7. Kandydaci, którzy uzyskają akceptację komisji  rekrutacyjnej zostaną zakwalifikowani  do wyjazdu do 

Rzymu. Osoby zaakceptowane lecz niezakwalifikowane zostaną wpisane na listę rezerwową. 

8. Po zakończeniu rekrutacji zostanie sporządzona lista rankingowa oraz protokół z działań rekrutacyjnych.  

9. O wynikach rekrutacji osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

10. Przed wyjazdem osoba zakwalifikowana podpisuje z instytucją wysyłającą Umowę. Odmowa jej 

podpisania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

11. Każda zakwalifikowana do stażu osoba zobowiązana jest w ramach zaplanowanych działań 

projektowych do wzięcia udziału w kursie językowym oraz warsztatach kulturowych zorganizowanych 

przez instytucję wysyłającą, pośredniczącą i przyjmującą. Zajęcia prowadzone będą przez lektorów szkoły 

językowej. Warsztaty kulturowe odbędą się przed  wyjazdem uczestników do zagranicznego partnera. 

12. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie jest możliwa bez konsekwencji, przed podpisaniem umowy.  

13. W przypadku braku możliwości udziału we wszystkich  zajęciach kursu przygotowawczego każdy 

uczestnik jest zobowiązany poinformować o tym Koordynatora Projektu najwcześniej jak jest to możliwe i 

nadrobienie zaległości w formie indywidualnych konsultacji z trenerem. 

Procedura odwoławcza od decyzji kwalifikacyjnej na staż jest następująca: 

po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych na staż, rodzice lub pełnoletni uczniowie mają prawo w ciągu 

siedmiu dni złożyć odwołanie od decyzji na ręce dyrektora szkoły. Zostanie ono rozpatrzone przez Radę 

Pedagogiczną. Odpowiedź na  odwołanie od decyzji zostanie przekazana osobom zainteresowanym zaraz po 

jej podjęciu 


