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REGULAMIN KWALIFIKACYJNY NA 

STAŻ ZAGRANICZNY 
 

"Staż zagraniczny – pierwszy krok do kariery 

zawodowej" 
 

 

1. Procedura wyboru uczestników stażu będzie 

poprzedzona akcją informacyjną tak, aby wszyscy 

uczniowie, do których skierowany jest projekt mieli 

stały dostęp do informacji o planowanych  

i realizowanych działaniach związanych z programem 

Erasmus+. Informacje będą znajdować się na stronie 

internetowej naszej szkoły oraz w specjalnie do tego 

celu przygotowanej gablocie szkolnej. 
 

2. Kwalifikacje przeprowadzi Szkolna Komisja 

Kwalifikacyjna (SKK). W jej składzie będzie: pedagog 

szkolny, wychowawcy klas, koordynator projektu, 

nauczyciele języka angielskiego, kierownik  szkolenia 

praktycznego oraz doradca zawodowy. Procedura 

wyboru będzie uwzględniała.: 

 I etap: sprawdzian kompetencji językowych  

w formie rozmowy w języku angielskim; średnią 



ocen z przedmiotów zawodowych, ocenę  

z zachowania, frekwencję na zajęciach szkolnych  

i ocenę z praktyki zawodowej (świadectwo 
ukończenia 3-klasy dotyczy oddziałów 4C i 4D oraz 
świadectwo ukończenia 2-klasy dotyczy oddziałów  

3C i 3D),  rozmowę kwalifikacyjną oraz akceptację 

komisji (która uwzględni m.in. kulturę, motywacje, 

opinię z odbytych praktyk krajowych, frekwencję 

na zajęciach lekcyjnych), 

 II etap: frekwencję na zajęciach-warsztatach 

przygotowawczych oraz ocenę uzyskaną w teście  

z języka hiszpańskiego.  
 

3. Wszystkie elementy kwalifikacji będą miały przypisane 

wartości punktowe, z którymi zostaną zaznajomieni 

kandydaci, jeszcze przed procesem kwalifikacji. 
 

4. Kwalifikacja wyłoni najlepszych kandydatów, bo 

uwzględnia różne obszary aktywności ucznia.  

W I etapie zostanie wyłonionych 25 kandydatów z 

największą liczbą punktów (w tym 5 osób na listę 

rezerwową).  Imienna lista kandydatów będzie 

wywieszona do publicznej wiadomości w szkolnej 

gablocie (październik / listopad 2019 r).  
 

5. Kandydaci będą mieli 7 dni na odwołanie się od decyzji 

SKK, a SKK 7 dni na odpowiedź. Na tym etapie nie 

będziemy informować uczniów, kto z nich jest na 

liście rezerwowej, by bardziej zmotywować 

wszystkich kandydatów do nauki j. hiszpańskiego,  



z którego będzie przeprowadzony test – w styczniu 

(dla 4C i 4D) oraz marcu/kwietniu (dla 3C i 3D).  Jego 

wyniki zostaną przeliczone na punkty, te zaś zostaną 

doliczone do punktów, które każdy kandydat uzyskał  

w I etapie kwalifikacji.  
 

6. Przeliczeniu punktowemu będzie podlegała frekwencja 

każdego kandydata na zajęciach dodatkowych z języka 

hiszpańskiego. Wszystkie punkty będą podsumowane i 

po II etapie kwalifikacji zostanie ogłoszona imienna 

lista uczestników stażu (20 osób z najwyższą 

punktacją), a kolejne 3 osoby zostaną umieszczone 

na liście rezerwowej.  
 

7. Każdy z uczniów będzie miał prawo do wglądu swojej 

punktacji otrzymanej w trakcie całego procesu 

kwalifikacji na staż.  
 

8. Po II etapie uczniowie będą także mieli prawo do 

składania odwołań od decyzji SKK w ciągu 7 dni od dnia 

ogłoszenia listy, a SKK -  7 dni na odpowiedź.  

 

Ogłoszenie listy uczestników stażu 

oddziały 4C i 4D oddziały 3C i 3D 

styczeń 2020 r. kwiecień 2020 r. 
 


