
 

 

Regulamin projektu  

Kitchen Our Kingdom Cooking Our Passion 

realizowanego w ramach programu Erasmus+ przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej -  
Akcja 2- Współpraca szkół w sektorze Edukacja szkolna. Konkurs 2019 

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1.Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021r. 

w ramach Programu Erasmus+ Sektor Edukacja Szkolna Akcja Współpraca Partnerska 

Szkół. 

2.W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu 

Śląskim. 

3.Główne cele projektu to: 

a. Promowanie wśród młodych ludzi aktywnych postaw europejskich w duchu 

wzajemnego zrozumienia i akceptacji wobec wszystkich partnerów projektu. 

b. Zaznajomienie uczniów ZSE z historią, religią i kulturą krajów partnerskich. 

c. Zaangażowanie uczniów w działania projektowe dotyczące wymiany doświadczeń, 

poszerzanie kompetencji branżowych  

d. Uświadomienie oraz przybliżenie uczniom i nauczycielom różnorodności kultur, języków 

i wartości europejskich. 

e. Uwrażliwienie uczniów na konieczność głębszego zaangażowania w działania szkoły. 

f. Uświadomienie uczniom konieczności rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych 

i interpersonalnych w celu osiągnięcia w przyszłości sukcesu na rynku pracy. 



g. Rozwój współpracy międzynarodowej. 

4.  W ramach realizacji projektu przewiduje się 5 wyjazdów uczniów do szkół partnerskich w 

Turcji, Francji, Włoszech, Słowenii i Rumunii, a także wizytę partnerów zagranicznych 

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim. W każdym wyjeździe weźmie 

udział 2 uczniów ZSE - 1 uczeń technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz 1 

uczeń kształcący się w pozostałych zawodach. Uczniowie aplikują o udział w projekcie a 

nie na wyjazd do danego kraju. Uczestnicy projektu zostaną przyporządkowani na wyjazd 

do  danego kraju po uwzględnieniu kwestii organizacyjnych oraz  względów kulturowych. 

Poszczególne wyjazdy będą realizowane w terminie od stycznia 2020r. do sierpnia 2021r. 

5. Udział w projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny. 

6. Zakwaterowanie zapewniają rodziny goszczące partnera na zasadzie wymiany. 

7. Drobne wydatki własne pokrywają uczestnicy wyjazdu z własnego kieszonkowego. 

8. Przed wyjazdem każdy uczestnik weźmie udział w przygotowaniu kulturowym i 

językowym. 

9. Uczestnik wyjazdu zobligowany jest do 100% frekwencji na zajęciach z zakresu 

przygotowania kulturowego i językowego. 

10. Ze względu na specyfikę projektu, jednorazowo może uczestniczyć w wyjazdach dwoje 

uczniów.  

11. Językiem roboczym projektu jest język angielski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW NA WYJAZDY ZAGRANICZNE 

1. Projekt zakłada udział 10 uczniów ZSE  (5 uczniów klas technikum żywienia i 

usług gastronomicznych oraz 5 uczniów kształcących się na pozostałych 

kierunkach). 

2.Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

a. Dyrektor Szkoły 

b. Koordynator projektu  

c. Kierownik Szkolenia Praktycznego w ZSE 

d. Nauczyciel języka angielskiego w ZSE 

Komisja Rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową kandydatów 

do wyjazdu. 

3. Rekrutacja odbędzie się dwuetapowo, odrębnie dla uczniów technikum żywienia i 

usług gastronomicznych oraz uczniów pozostałych zawodów. 

4. I etap : chętni uczniowie, w terminie do 11 października 2019 r., zgłaszają swoją 

kandydaturę na zatwierdzonym przez komisję druku wraz ze zgodą obojga 

rodziców/prawnych opiekunów na wyjazd dziecka zagranicę oraz deklaracją 

przyjęcia ucznia ze szkoły partnerskiej. Formularz dostępny jest w sekretariacie i na 

szkolnej stronie internetowej (załącznik nr1). 

10 uczniów klas TG oraz 10 uczniów pozostałych klas z największą ilością punktów 

przejdzie do II etapu, 

II etap : uczestnicy, którzy przejdą do II etapu, odbędą rozmowę kwalifikacyjną w j. 

angielskim. 

5. Wymagane dokumenty należy złożyć u koordynatora projektu – pana Krzysztofa 

Zielonki lub w sekretariacie szkoły. 

6. Do rekrutacji mogą przystąpić uczniowie spełniający następujące kryteria: 

a) Są uczniami klas II i III ZSE w Wodzisławiu Śląskim. 



b)  Posiadają umiejętność komunikowania się w j. angielskim na poziomie 

przynajmniej podstawowym. 

c) Nie sprawiają kłopotów wychowawczych. 

d) Deklarują zaangażowanie w realizację projektu poprzez udział w działaniach 

na poziomie szkoły (przygotowywanie materiałów, prezentacji, filmów, 

dokumentacji realizacji projektu, tworzenie produktów końcowych projektu itp.). 

e) Godnie wypełniają obowiązki ucznia/reprezentanta szkoły na forum szkolnym, 

lokalnym i międzynarodowym. 

f) Są komunikatywni, otwarci, samodzielni oraz posiadają umiejętność współpracy 

w grupie. 

g) Deklarują zakwaterowanie ucznia ze szkoły partnerskiej na zasadzie wymiany. 

h) Projekt zakłada udział w projekcie uczniów spełniających kryterium socjalne tj. 

rodzina wielodzietna, rodzina niepełna, imigranci. 

7. Uczeń będący kandydatem na wyjazd powinien posiadać aktualny paszport lub 

dowód (odpowiednio do kraju wyjazdu). 

8. Uczniowie w ramach projektu mają prawo do jednokrotnego wyjazdu zagranicznego. 

9. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora Szkoły i 

koordynatora projektu. 
 

 

 

 

 

 

 

 



III. PROCEDURA KWALIFIKACYJNA 

1. Podczas wyboru uczestników pod uwagę brane będą następujące kryteria: 

a) Wyniki nauczania na świadectwie na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 

średnia max.6pkt 

Ocena z zachowania max.6pkt 

Ocena z j. angielskiego max.6pkt 

Ocena z p. 
zawodowego 

max.6pkt 

 

b) Autoprezentacja 0-18 pkt. W zależności od zaangażowania, umiejętności 

zaprezentowania własnych pomysłów, poprawności i staranności opisu. 

c) Rozmowa kwalifikacyjna w j. angielskim – 0-18 pkt. 

d) Kryterium socjalne – 0-6 pkt. 

e) Na wyjazd zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę 

punktów.  

f) Podczas wyboru kandydatów na wyjazd brane również będą sugestie partnerów 

oraz czynniki organizacyjne i kulturowe szkół partnerskich. 

g) Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do modyfikacji listy uczestników 

zaakceptowanych ze względu na trwałość projektu. 

2. Lista zaakceptowanych oraz lista rezerwowa ogłoszona będzie do 18 października 

2019 r. W/w lista zostanie wywieszona w siedzibie szkoły na tablicy ogłoszeń. 

3. Wyniki rekrutacji są ostateczne. Wszelkie kwestie sporne można zgłaszać  

u koordynatora projektu lub Dyrektora Szkoły w terminie 2 dni od ogłoszenia 

wyników. 

4. W przypadku rezygnacji z wyjazdu, rodzice uczestnika pokrywają koszty 

poniesione ze środków UE (np. zmiana rezerwacji biletu lotniczego). Wyjątek 

stanowią przypadki losowe - po indywidualnym rozpatrzeniu przez 



Komisję Rekrutacyjną. W przypadku rezygnacji któregoś z uczniów 

zakwalifikowanych przez Komisję na wyjazd zagraniczny prawo wyjazdu nabywa 

uczeń z listy rezerwowej według kolejności. 



                                            FORMULARZ APLIKACYJNY              (Załącznik nr1) 

Kitchen Our Kingdom Cooking Our Passion 

 

I. DANE OSOBOWE UCZNIA( prosimy o czytelne wypełnienie) 

Imię i Nazwisko: ………………………………………….……………….. 

II. SYLWETKA UCZNIA: 

Klasa:………….………………. Wychowawca:………….……………………. 

a. WYNIKI NAUCZANIA – za rok szkolny 2018/2019 ( wypełnia 
wychowawca): 

Średnia ocen: ……………………………………… 

Ocena z zachowania:……………………………… 

Ocena z j. angielskiego: ………………………...… 

Ocena z wiodącego przedmiotu zawodowego : ………………………...… 

 

Kryterium socjalne (wypisać jakie): ……………………...… 

............................................................... 
(podpis wychowawcy) 

b. AUTOPREZENTACJA 

Odpowiedz na poniższe pytania. 

Brak odpowiedzi na niektóre pytania lub niewyczerpujące uzasadnienie może być 

przyczyną 

odrzucenia wniosku. (UWAGA: ocenie podlega także poprawność i staranność opisu) 



1. Dlaczego jesteś zainteresowany wyjazdem? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

2.W jaki sposób będziesz przygotowywał się do wyjazdu? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

3.Jak oceniasz swoje możliwości komunikowania się w języku obcym? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

4.Co zrobisz, jeśli będziesz chciał coś powiedzieć (zapytać o coś), a nie będziesz 

znał właściwych słów? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 



5.Jakie są korzyści z wyjazdu ? (Dla Ciebie, Twojego otoczenia, Twojej szkoły) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

6. W jaki sposób chciałbyś/chciałabyś przedstawić relację z wyjazdu (w szkole)? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

I. OŚWIADCZENIE 

Oświadczamy, że informacje zawarte w formularzu aplikacyjnym są zgodne 
z prawdą, a niniejsza aplikacja jest zgodą na wyjazd dziecka do szkoły 
partnerskiej i zakwaterowanie w naszym domu dziecka ze szkoły partnerskiej. 

Wodzisław Śląski,……….………                                     ………………………………….. 

                                             Data                                                                              Podpis ucznia 

 

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

Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów 
 


