W związku z przyznaniem naszej szkole grantu w ramach programu Erasmus +
ogłaszamy nabór na praktyki zawodowe we Włoszech
ZASADY REKRUTACJI NA PRAKTYKI ZAWODOWE UCZNIÓW
TECHNIKUM NR 13 W ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWZCH
IM. R. MIELCZARSKIEGO,
ODBYWAJĄCYCH SIĘ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ KSZTAŁCENIE
I SZKOLENIA ZAWODOWE – AKCJA 1 „MOBILNOŚĆ UCZNIÓW"
Postanowienia ogólne
1. Dokument określa zasady i tryb kwalifikacji uczniów klas III Technikum nr 13
w zawodzie technik organizacji reklamy do projektu „Sztuka i reklama Promocja regionu poprzez sztukę”.
2. Beneficjentem Projektu jest Zespół Zawodowych im. R. Mielczarskiego
w Katowicach.
3. Dyrektor Szkoły wraz ze szkolnym koordynatorem projektu poda do ogólnej
wiadomości na stronie internetowej szkoły harmonogram przebiegu rekrutacji.
4. W projekcie weźmie udział 18 uczniów.
5. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są u koordynatora projektu
oraz u wychowawców klas.
Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy.
Preferowana będzie
- wysoka średnia ocen z przedmiotów zawodowych
- dobra znajomość j. angielskiego i j. włoskiego
- wysoka kultura osobista, pozytywne opinie wychowawców klas,
- umiejętność nawiązywania kontaktów, odporność na stres, zdolności adaptacyjne,
tolerancja.
- zaangażowanie w życie klasy i szkoły.

Kryteria wyboru uczniów:
1. oceny roczne uzyskane w roku szkolnym 2014/15 (skala 1-6)
z przedmiotów:
język angielski,
projektowanie środków reklamowych,
pracownia projektowania środków reklamowych,
pracownia rysunku i liternictwa,
pracownia grafiki komputerowej
2. opinia wychowawcy klasy (skala 1- 6)
3. ocena z testu kompetencyjnego z języka angielskiego (skala 1- 6)
4. udział w konkursach plastycznych (skala 1- 6)
5. aktywny udział w życiu szkoły (opinia opiekuna Samorządu Szkolnego)

(skala 1- 6)
6. złożenie podania wraz z CV i listem motywacyjnym w języku polskim
i angielskim (skala 1- 6)
7. rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami (skala 1- 6)
Maksymalna liczba uzyskanych punktów – 60
1. Na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, komisja
rekrutacyjna:





sporządzi zbiorczy protokół dla uczniów technikum
ogłosi listę rankingową kandydatów
podejmie decyzje o zakwalifikowaniu na praktyki tych kandydatów, którzy uzyskali
najwyższą liczbę punktów w ramach limitu miejsc
zawiadomi kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego

Komisja Rekrutacyjna
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna, w skład której
wchodzą Dyrektor szkoły, koordynatorzy projektu, nauczyciel języków obcych,
pedagog szkolny oraz wychowawcy poszczególnych klas:
- Dyrektor Szkoły – mgr Jacek Kałuża
- nauczyciel języka angielskiego – mgr Tomasz Pietrek
- nauczyciele przedmiotów zawodowych – mgr Krystyna Kulej - Grün,
mgr Anna Michalska-Kobiela,
- wychowawcy klas IIILR – mgr Janina Koszowska, IIIRA – mgr Tomasz Pietrek
- pedagog szkolny – mgr Lidia Wawrzynowicz
2. Dnia 15. 09. 2015 r. zostanie ogłoszona główna lista kandydatów i lista
rezerwowa.
Obydwie listy zostaną zatwierdzone przez Dyrektora szkoły mgr Jacka Kałużę.
Tryb postępowania odwoławczego
Podstawą odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej musi być złożenie na piśmie
do dyrektora szkoły pisemnego odwołania od podjętej decyzji w terminie tygodnia
od ogłoszenia wyników naboru. Rozpatrzenie odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej
po dokonanej selekcji następuje pisemnie w terminie tygodnia
od otrzymania odwołania, decyzję wydaje dyrektor szkoły po zaciągnięciu opinii
wszystkich członków komisji rekrutacyjnej i jest ona nieodwołalna.
Rekrutacja dodatkowa
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewykorzystane
miejsca na praktyki zagraniczne, koordynator projektu
we współpracy z dyrektorem szkoły może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej
rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji:
1. 8 września 2015 r. – ostateczny termin dostarczenia CV i listu motywacyjnego
w języku polskim i angielskim
2. 11 września 2015 r. – rozstrzygnięcie konkursów plastycznych na logo projektu
„Reklama regionu przez sztukę”; na piktogram zabytku Włoch
3. 1-szy tydzień września 2015 r. – przeprowadzenie testu kompetencyjnego języka
angielskiego testu kompetencyjnego (dokładny termin zostanie ogłoszony na
początku roku szkolnego 2015/2016)
4. 10-11-14 września 2015 r. – przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych
z kandydatami
5. 15 września 2015 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji na praktyki zawodowe
w Rimini.
W dniach 02 kwietnia – 30 kwietnia 2016 r. 18 - osobowa grupa uczniów Technikum nr 13
w zawodzie technik organizacji reklamy weźmie udział w zagranicznych praktykach
zawodowych we Włoszech, które będą miały miejsce w agencjach reklamowych.
Opiekunami młodzieży będą nauczyciele przedmiotów zawodowych: Krystyna Kulej –
Grün i Anna Michalska – Kobiela. Praktyki odbędą się w ramach realizowanego przez
Zespół Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego w Katowicach projektu Erasmus +, akcja
KA1. Podczas praktyk uczniowie będą zdobywać umiejętności związane z ich profilem
kształcenia we włoskich agencjach reklamowych. Wyjazd na praktyki zawodowe poprzedzi
szkolenie z zakresu języków obcych – włoskiego i angielskiego oraz przygotowanie
kulturowo-pedagogiczne. Młodzi ludzie będą mogli poznać specyfikę pracy we Włoszech,
a przy okazji pogłębią znajomość języków obcych oraz poznają obyczaje i kulturę regionu
Emilia-Romania. Uczniowie będą mieć zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie,
ubezpieczenie, a także program kulturalny. Praktykanci zwiedzą pobliskie miasta; Rimini,
San Marino i Rawennę.

