
KOMUNIKAT NR 5/2016/2017 

 

Komunikat Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii 

Gierczak w Kołobrzegu w sprawie rekrutacji uczniów na staż do Danii w 

ramach  projektu nr: 2016-1-PL01-KA102-024218, tytuł projektu:” Kreowanie 

usług turystycznych na podstawie potrzeb zdefiniowanych w kraju pochodzenia 

turysty”. 

 

I. Uczestnikami stażu mogą być uczniowie, realizujący obecnie 

program klasy II i III, technikum obsługi turystycznej i technikum 

organizacji reklamy. 

II. W wyniku rekrutacji ostateczna lista uczestników wyjazdu będzie 

wynosiła 16 uczniów, po 8 uczniów z każdego kierunku. 

III. Kryteria rekrutacji dla uczniów klasy II technikum obsługi 

turystycznej: 

1. Ocena semestralna i końcowo roczna z następujących przedmiotów: 

                  - pracownia organizacji imprez i usług turystycznych 

                  - marketing usług turystycznych 

                  - organizacja imprez i usług turystycznych 

                  - geografia turystyczna 

                  - język angielski  

IV. Kryteria rekrutacji dla uczniów klasy III technikum obsługi 

turystycznej: 

1. Ocena semestralna i końcowo roczna z następujących 

przedmiotów: 

  - pracownia organizacji imprez i usług turystycznych 

  - marketing usług turystycznych 

  - organizacja imprez i usług turystycznych 

  - geografia turystyczna 

                 - język angielski 

V. Kryteria rekrutacji dla uczniów klasy II technikum organizacji 

reklamy: 

1. Ocena semestralna i końcowo roczna z następujących 

przedmiotów: 

                  - projektowanie kampanii reklamowej 

                  - sprzedaż 

                  - pracownia organizacji sprzedaży 

                  - język angielski 

                  - język angielski zawodowy 

VI. Kryteria rekrutacji dla uczniów klasy III technikum organizacji 

reklamy: 

1. Ocena semestralna i końcowo roczna z następujących 

przedmiotów: 



                          - projektowanie kampanii reklamowej 

                          - organizacja reklamy 

                          - pracownia organizacji sprzedaży 

                          - język angielski 

                          - język angielski zawodowy 

Ocena semestralna i końcowo roczna z każdego przedmiotu będzie 

przeliczana na system punktowy: 

6 – 6 pkt. 

5 – 5 pkt. 

4 – 4 pkt. 

3 – 3 pkt. 

2 - 0 pkt. 

VII. Dodatkowe kryteria rekrutacji. 

1. Frekwencja za I i II semestr, w przeliczeniu na punkty 

90% - 94% - 2 pkt. 

Powyżej 94% - 98% - 3 pkt. 

Powyżej 98% - 4 pkt. 

2. Udział w zajęciach dodatkowych , przygotowujących do stażu, w skali 

punktowej od 1-6 pkt. 

    3.  Pozytywna opinia wychowawcy klasy i ocena z zachowania minimum  

bardzo dobry. 

    4. Uczestnik projektu nie może mieć żadnego egzaminu klasyfikacyjnego lub     

poprawkowego, w roku szkolnym poprzedzającym wyjazd do Danii. 

5. Uczestnik projektu musi uzyskać promocję do klasy programowo wyższej 

w czerwcu. 

VIII. Po I semestrze zostanie wyłoniona lista 20 kandydatów na staż, którzy 

zobowiązani będą do wyrażenia woli uczestnictwa w projekcie podpisanej 

przez ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych. 

IX. Po II semestrze, spośród 20 kandydatów zostanie wyłoniona lista główna, 

w liczbie16 uczniów oraz lista rezerwowa w liczbie 4 uczniów. 

X.  Zespół rekrutacyjny zostanie powołany zarządzeniem Dyrektora ZSE-H 

we wrześniu 2016. 

 

 

 


