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Regulamin „Praktyki gastronomiczne na Sycylii” 

POWERVET-2016-1-PL01-KA102- 024895 

 

Fundacja “Zielony Słoń” na podstawie umowy z FRSE nr POWERVET-2016-1-PL01-KA102- 

024895 realizuje projekt „Praktyki gastronomiczne na Sycylii” w okresie 01.12.2016 – 30.11.2017r. w 

ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry 

kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor 

Kształcenie i szkolenia zawodowe. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników. Projekt 

jest współfinansowany przez Unię Europejską.  

 

I Rekrutacja uczestników. 

1. W projekcie może wziąć udział 12 uczniów i absolwentów szkół zawodowych. Z udziału w 

projekcie wykluczone są osoby które wzięły lub aktualnie biorą udział w podobnych 

projektach staży zagranicznych (staży zagranicznych dla uczniów uczniów i absolwentów szkół 

zawodowych dofinansowanych z PO WER). 

2. Bezpośredniej selekcji uczestników dokonuje Szkoła - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w 

Krasnymstawie – spośród swoich uczniów i absolwentów (absolwentem w rozumieniu niniejszego 

projektu jest osoba, która ukończyła szkołę nie dawniej niż 12 miesięcy przed planowanym terminem 

zakończenia zagranicznego stażu). 

3. Kandydaci do udziału w projekcie wypełniają formularz zgłoszeniowy. Uczniowie Szkoły wypełniony 

formularz zgłoszeniowy składają do Sekretariatu szkoły. Na podstawie formularza i dokumentacji 

szkolnej Komisja Rekrutacyjna przyznaje punkty. O ostatecznej kwalifikacji do wyjazdu decyduje 

najwyższa liczba punktów. Komisja Rekrutacyjna jest powoływana przez Szkołę spośród jej 

personelu. 

4. Kryteria kwalifikujące do wyjazdu na praktyki: 

 ocena z języka obcego, 

 średnia ocen z przedmiotów zawodowych,  

 pozytywna ocena z zachowania: poprawna, dobra, bardzo dobra i wzorowa. 

Zakwalifikowanie ucznia do udziału w projekcie zostanie dokonane na podstawie skali punktowej: 

- za ocenę celującą  z j. obcego (na świadectwie szkolnym) - 6 pkt. 

- za ocenę bardzo dobrą (na świadectwie szkolnym) - 5 pkt. 

- za ocenę dobrą (na świadectwie szkolnym) - 4 pkt. 

- za ocenę dostateczną (na świadectwie szkolnym) - 3 pkt. 

- za ocenę dopuszczającą (na świadectwie szkolnym) - 2 pkt. 

- ocena negatywna - 0 pkt. 

za średnią ocen/ocenę z przedmiotów zawodowych - skala punktacji jak wyżej; 
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za ocenę z zachowania (tylko pozytywną) - następująca punktacja: 

ocena wzorowa - 6 pkt. 

ocena bardzo dobra - 5 pkt. 

ocena dobra - 4 pkt. 

ocena poprawna - 3 pkt. 

oceny negatywne z zachowania - 0 pkt. 

5. W odniesieniu do absolwentów spoza Szkoły, selekcji dokonuje 3 osobowy Zespół powołany przez 

Fundację lub Komisja Rekrutacyjna Szkoły. Absolwenci składają formularz zgłoszeniowy w sekretariacie 

Szkoły lub wysyłają drogą pocztową na adres Fundacji „Zielony Słoń” w Lublinie. Oceny punktowej 

zgłoszenia na podstawie przedstawionych uwarunkowań (Kandydaci prezentują m.in. swoją motywację 

do udziału w projekcie, posiadane kompetencje językowe i zawodowe) dokonują członkowie Zespołu lub 

Komisji.  

6. Kandydaci zostają poinformowani o decyzji kwalifikacyjnej droga mailową lub telefoniczną. 

7. Na żadnym etapie w procesie wyboru nie będą uczestniczyć w składzie Komisji lub zespołu oceniającego 

osoby spokrewnione lub związane bezpośrednio z kandydatami. 

8. Zgodnie z EUROPEJSKĄ KARTĄ NA RZECZ JAKOŚCI MOBILNOŚCI kandydaci na wszystkich etapach 

projektu będą mieć równy dostęp do rzetelnych źródeł informacji i wskazówek na temat istniejących 

możliwości w zakresie mobilności i warunków, na jakich można z niej skorzystać. 

9. W przypadku dużej liczby chętnych przewidywane jest utworzenie Listy Rezerwowej - miejsce na tej 

liście zależy od liczby uzyskanych punktów. Jeśli uczestnik z listy głównej zrezygnuje z udziału w 

projekcie (rezygnacja tylko na piśmie), to na jego miejsce wchodzi kandydat do wyjazdu z listy 

rezerwowej z najwyższą liczbą punktów. 

10. Od decyzji kwalifikacyjnej szkolnej Komisji Rekrutacyjnej lub Zespołu Fundacji przysługuje odwołanie do 

Prezesa Fundacji „Zielony Słoń” wniesione drogą pisemną, na adres korespondencyjny Fundacji. 

11. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej, jeśli złoży 

pisemną rezygnację przed rozpoczęciem zajęć przygotowujących do stażu zagranicznego. 

12. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zdaniach projektowych lub skreślenia z listy, Uczestnik 

zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i pokrycia kosztów zaistniałych w 

chwili złożenia pisemnej rezygnacji. W przypadku rezygnacji Uczestnika w ciągu 3 dni przed 

planowanym terminem wyjazdu, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu również całości kosztów 

swojego biletu lotniczego. 

 

 

II ZAJĘCIA PRZYGOTOWAWCZE 

Przed wyjazdem zostaną zorganizowane dla uczestników: 

 zajęcia prowadzone przez psychologa lub pedagoga szkolnego integrujące grupę, trening 

psychologiczny - techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz trening dotyczący pracy 

w grupie i współdziałania, dodatkowe warsztaty psychologiczne. 

 dodatkowe lekcje języka włoskiego ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności 

komunikacyjnych potrzebnych w codziennych kontaktach i słownictwa specjalistycznego (40 

godz. dydaktycznych) oraz zajęcia informujące o kulturze i obyczajowości mieszkańców 
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Sycylii z podkreśleniem różnic kulturowych, zapoznanie z zasadami zachowania w 

społeczności i itp. 

 spotkanie organizacyjne 

 

Obowiązkowo uczęszczają Uczestnicy zakwalifikowani do staży zagranicznych, a także kandydaci z listy 

rezerwowej. 

Z Uczestnikami zakwalifikowanymi do staży zagranicznych zostanie podpisana trójstronna umowa 

finansowa.  

 

III. STAŻE ZAGRANICZNE 

1. Wyjazd na staże zagraniczne zaplanowany jest na 22 stycznia 2017r, a powrót na 22 luty 2017r. 

Podczas 30 dni stażu, uczestnik będzie wykonywał zadania wskazane w przyznanym mu Programie. 

2. Organizacją Wysyłającą Uczestnika jest Fundacja „Zielony Słoń”.  

3. Organizacją Pośredniczącą i partnerem projektu „Praktyki Gastronomiczne na Sycylii” jest: 

Associazione Artistica Culturale “A Rocca” – Via TCP Arcodaci N°48 – Barcellona Pozzo di Gotto – 

98051 – Messina – Sicily – Italy -  Tel: +39 090 2130696, +39 3490693698, +39 3495807960 

info@eprojectconsult.com – www.eprojectconsult.com 

4. Organizacjami przyjmującymi Uczestnika Projektu są przedsiębiorstwa branży gastronomicznej w 

miejscowości Barcellona Pozzo di Gotto wybrane na miejsce staży, koordynowane i monitorowane 

przez Organizację Pośredniczącą i Wysyłającą. 

5. Uczestnikowi zapewnione zostanie zakwaterowanie i częściowe wyżywienie (bez śniadań) na terenie 

miasta odbywania stażu, tj. Barcellona Pozzo di Gotto, Sycylia, Włochy. 

6. Kwota wsparcia indywidualnego Uczestnika przewidziana przez budżet programu, a 

niewydatkowana na cele związane z utrzymaniem uczestników projektu podczas staży zagranicznych 

zostanie przekazana im indywidualnie w formie tzw. Kieszonkowego na pokrycie indywidualnych 

wydatków w czasie trwania praktyk, w tym kosztów zapewnienia sobie śniadań. 

7. Uczestnicy projektu zostaną objęci przez Fundację „Zielony Słoń” dodatkowym ubezpieczeniem OC i 

NNW. Uczestnicy projektu obowiązani są posiadać tytuł ubezpieczenia społecznego w Polsce. 

 

IV ZAKOŃCZENIE 

1. Potwierdzeniem nabytych umiejętności jest ocena w dzienniczku praktyk wystawiona przez 

przedsiębiorstwo będące miejscem stażu oraz opinia opiekuna stażu. 

2. Uczestnicy otrzymają certyfikat Europass Mobility po zakończonym projekcie. 

3. Uczestnicy dostaną zaświadczenia o odbyciu stażu zagranicznego podpisane przez przedstawicieli 

organizacji Pośredniczącej na Sycylii oraz Fundacji. Ponadto Fundacja razem ze Szkołą wystawią 

zaświadczenia uczestnikom o udziale w projekcie i stażach. 

mailto:info@eprojectconsult.com
http://www.eprojectconsult.com/
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4. Po powrocie, bazując na wiedzy nabytej podczas praktyk zawodowych uczestnicy zorganizują w swojej 

szkole warsztaty z uczniami przekazujące zdobyte podczas praktyk umiejętności zawodowe. 

5. Reintegracja uczestników po powrocie: spotkanie z psychologiem, spotkania ze słuchaczami szkoły, 

pozytywna ocena w dzienniczku praktyk oraz opinia opiekuna oraz ww. zaświadczenia stanowią uznanie 

wyników praktyk zagranicznych. 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2016r. Projekt jest koordynowany przez Fundację „Zielony 

Słoń”. Osobą kontaktową w sprawach ww. projektu jest p. Adam Rębacz, nr tel +48 792 573 548,  email: 

greenelephant.foundation@gmail.com 

 


