
ZASADY KWALIFIKACJI  

na zagraniczny staż: 

    "Mobilność zawodowa uczniów 

drogą do sukcesu w branży turystycznej" 

Projekt nr 2014-1-PL01-KA102-001834 

W kwalifikacjach mogą brać udział uczniowie klas 3 Technikum kształcącego w zawodzie 

technik: 

 hotelarstwa; 

 obsługi turystycznej; 

 eksploatacji portów i terminali; 

        którzy złożyli Deklarację udziału w programie Erasmus+. 

Kwalifikacje przeprowadzi Szkolna Komisja Kwalifikacyjna (SKK) w 4 etapach.  

Termin stażu: 4 - 29.05.2015; (wyjazd i powrót ok. 2 dni przed rozpoczęciem/ po 

zakończeniu stażu; w zależności od transportu); 

Miejsce stażu: Granada (Hiszpania) – 10 miejsc,   

                         Plymouth (Anglia) – 16 miejsc. 

 

1 etap 

SKK wyłoni najlepszych 30 kandydatów – z najwyższą ilością punktów (10 uczniów 

wyjedzie na staż do Hiszpanii, 16 – do Anglii, 2 osoby- lista rezerwowa do Hiszpanii,  

2 osoby- lista rezerwowa do Anglii). 

Listy wg alfabetycznej kolejności będą wywieszone do publicznej wiadomości w szkolnej 

gablocie i na stronie internetowej.  

 

Przyznawanie punktów: 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w 1 etapie  kwalifikacji: 120 pkt.;  

z czego: 

 sprawdzian kompetencji językowych w formie rozmowy w języku angielskim:  

max. 60 pkt.; 

 średnia ocen ze świadectwa z klasy drugiej wszystkich nauczanych przedmiotów  

 i ocena z zachowania: max. 30 pkt. (przy przeliczaniu ocen z zachowania na punkty 



stosujemy wagę 4; np.: ocena wzorowa - 6x4=24 pkt.; średnią ocen zaokrąglamy wg. 

reguł matematycznych, np.: 2,54=3 pkt.); 

 rozmowa kwalifikacyjna (w składzie komisji: koordynator projektu, wychowawca 

klasy, pedagog szkolny) oraz akceptacja Szkolnej Komisji Kwalifikacyjnej:  

max. 30 pkt. 

Kandydaci w ciągu  7 dni od daty ogłoszenia listy  mogą odwołać się od decyzji SKK,  

a SKK w ciągu 7 dni od otrzymania ww. odwołania udzieli im odpowiedzi.  

2 etap 

Kandydaci zadeklarują wybór kraju wyjazdu (Hiszpania lub Anglia). Jeżeli ww. deklaracje 

nie doprowadzą do pomyślnego podziału (12 osób -wyjazd do Hiszpanii, 18 - do Anglii) 

wówczas SKK przeprowadzi taki podział w drodze losowania. 

3 etap 

Od stycznia 2015r. rozpoczną się zajęcia przygotowawcze z następujących przedmiotów: 

 języka angielskiego zawodowego (dla wyjeżdżających do Anglii) – 20 lekcji; 

 języka hiszpańskiego od podstaw (dla wyjeżdżających do Hiszpanii) – 40 lekcji; 

 przygotowania kulturowego – 4 lekcje; 

 przygotowania pedagogicznego – 3 lekcje. 

Zajęcia będą odbywały się w szkole po lekcjach lub w dni wolne (soboty, przerwy 

świąteczne, itp.), zgodnie z ustalonym z kandydatami harmonogramem. 

Obecność na zajęciach oraz ocena z przygotowania językowego będą punktowane, aby 

wyłonić ostateczną listę uczestników projektu. 

Punktowanie - staż w Anglii: max. 114 pkt. 

Obecność na zajęciach Liczba lekcji Waga Max. liczba 

punktów 

J. angielski 20 2 40 

Zajęcia kulturowe 4 2 8 

Zajęcia pedagogiczne 3 2 6 

Ocena z przygotowania 

językowego 

ocena 10 60 

 

 

 

Punktowanie - staż w Hiszpanii: max. 154 pkt. 

Obecność na zajęciach Liczba lekcji Waga Max. liczba 

punktów 

J. hiszpański 40 2 80 

Zajęcia kulturowe 4 2 8 



Zajęcia pedagogiczne 3 2 6 

Ocena z przygotowania 

językowego 

ocena 10 60 

 

4 etap 

Wyłonienie uczestników stażu: 

SKK przy wyłonieniu listy uczestników stażu uwzględni sumę punktów, które kandydaci 

uzyskali w 1 i 3 etapie procedury kwalifikacyjnej, tzn.10 kandydatów z najwyższą liczbą 

punktów z grupy wyjeżdzających do Hiszpanii oraz 16 kandydatów z grupy wyjeżdżających 

do Anglii. 

 

Jeżeli liczba punktów uzyskanych w procedurze kwalifikacyjnej przez kandydata 10 i 11 

będzie taka sama (w przypadku uczniów wyjeżdżających do Hiszpanii), wówczas SKK 

przeprowadzi dodatkową kwalifikację z j. hiszpańskiego. 

 

Jeżeli liczba punktów uzyskanych w procedurze kwalifikacyjnej przez kandydata 16 i 17 

będzie taka sama (w przypadku uczniów wyjeżdżających do Anglii), wówczas SKK 

przeprowadzi dodatkową kwalifikację z j. angielskiego. 

 

 Szkolna Komisja Kwalifikacyjna 

 

  



 

Piaseczno, dnia ………………………. 

 

Imię i nazwisko …………………………………….       Klasa ………………. 

DEKLARACJA 

Deklaruję chęć uczestnictwa w zagranicznym stażu zawodowym realizowanym w ramach programu 

ERASMUS + - kształcenie i szkolenia zawodowe. 

 

Wyrażam zgodę na wzięcie udziału w procedurze kwalifikacyjnej. 

 

Podpis ucznia (czytelny)                                    …..…………………….…………………………………… 

Podpisy rodziców/ opiekunów (czytelne)         ……………….……………………………………………… 

                                                                           …..……………………….………………………………….. 

 

Dane osobowe ucznia: 

Imię/ imiona   ……………………………………………………………………………………………. 

Nazwisko        ………………………………………………………………………………….………… 

Data i miejsce urodzenia  ……………………………………………………………..……….………… 

PESEL   ………………………………………………………………………………………….……….. 

Nr paszportu/ dow. osobistego  ……………………………………………………………….………….. 

Data ważności w/w dokumentu   …………………....…………………….…………………..………….. 

Adres zamieszkania  ………………………………………………………………………………….…… 

Nr tel. komórkowego   ………………………………………………………….……….………….……… 

e-mail     ………………………………………………………………………..………….…….….……… 

Numery kontaktowe do rodziców/ opiekunów  ……………………………………..……………………… 

                                                                                                         

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 


