
 
 

PROJEKT „Otwartość kluczem do sukcesu” nr 2017-1-PL01-KA102-037617 

dofinansowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez 

FRSE ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe  

 

 

Aneks do Regulaminu  

określającego zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów ZSETH w Projekcie  

 
 
Punkt 8 § 5 otrzymuje brzmienie: 
 

Podczas rekrutacji będą brane pod uwagę następujące kryteria: 
 

 średnia ocen z przedmiotów zawodowych, dla grupy I i II po I okresie roku szkolnego 
2017/2018, dla grupy III i IV na koniec roku szkolnego 2017/2018 (technik 
hotelarstwa: obsługa konsumenta, marketing w hotelarstwie, organizacja pracy  
w hotelarstwie, obsługa informatyczna w hotelarstwie, techniki pracy  
w hotelarstwie, działalność recepcji, działalność przedsiębiorstwa hotelarskiego, 
usługi żywieniowe w hotelarstwie, hotelarski rynek pracy; technik obsługi 
turystycznej: obsługa informatyczna w turystyce, geografia turystyczna, organizacja 
imprez i usług turystycznych, działalność gospodarcza w turystyce, marketing  
w turystyce, obsługa turystyczna); technik ekonomista: podstawy 
przedsiębiorczości, planowanie przedmiotu działalności, dokumentowanie pracy  
i płacy, stosowanie przepisów prawa w działalności gospodarczej, gospodarowanie 
zasobami przedsiębiorstwa, prowadzenie rozliczeń podatkowych, sporządzanie 
analizy ekonomicznej i sprawozdań, stosowanie narzędzi marketingu działalności 
przedsiębiorstwa, prowadzenie analizy statystycznej badanych zjawisk, 
ekonomiczne i prawne podstawy gospodarowania (M.1), działalność podmiotu 
gospodarczego (M.2). 

 ocena z testu kompetencji z języka angielskiego, 

 ocena z języka angielskiego odpowiednio po I okresie roku szkolnego 2017/2018  
lub na koniec roku szkolnego 2017/2018, 

 ocena zachowania po I okresie roku szkolnego 2017/2018 lub na koniec roku 
szkolnego 2017/2018 uwzględniająca kulturę osobistą ucznia i działalność na rzecz 
szkoły i środowiska. 

 
 
Punkt 13 § 5 otrzymuje brzmienie: 
 

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej i przygotowanie listy głównej uczestników projektu oraz listy 
rezerwowej zostanie ogłoszona dla pierwszej i drugiej grupy do 25.01.2018r., dla trzeciej  
i czwartej grupy do 30.10.2018r. 
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Punkt 3 § 6 otrzymuje brzmienie: 

 
W trakcie i po odbyciu stażu uczeń zobowiązuje się do: 
 

 wypełnienia Raportu uczestnika po powrocie z zagranicznych praktyk  
w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni. 

 
 
W punkcie 3 § 6 dodano zapis: 

 
W trakcie i po odbyciu stażu uczeń zobowiązuje się do: 

 

 nie naruszania w żaden sposób dobrego wizerunku pracodawców partnera 
zagranicznego, z którymi współpracuje szkoła. 

 
 
Pozostałe zapisy w punkcie 3 § 6 bez zmian. 
 
 


