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" Uczniowie ZSZ Nr 3 w Katowicach  - u progu europejskiej kariery" 

Nr 2015-1-PL01-KA102-014873 

 
    

                                           REGULAMIN  REKRUTACJI 
                                  UCZNIÓW TECHNIKUM Nr 14  DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  

  
1. Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:  

 Dyrektor ZSZ Nr 3 – mgr Mirosław Kowalski, 

 Koordynator  projektu – mgr Aleksandra Filus, 

 Nauczyciel języka angielskiego – mgr Magdalena Kica, 

 Nauczyciel przedmiotów elektrycznych – dr Grzegorz Badura / w kl. 

elektrycznych  i elektronicznych/, 

 Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych – mgr R. Grząba / w kl. ekonomicznych/ 

 Nauczyciel przedmiotów górniczych – mgr inż. Rafał Nalepa /w kl. górniczych/. 

 Wychowawca klasy: mgr B. Porębska, mgr A. Buchacz, mgr G. Lis   

2. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie z klas trzecich Technikum Nr 14,  

kształcący się  w zawodach: 

 technik ekonomista, 

 technik elektryk,  

 technik elektronik, 

 technik górnik. 

3. Warunkiem udziału w projekcie jest: 

 ukończenie do końca kwietnia `16 r. 18 lat / wyjazd w maju 2016 r./ oraz do końca 

stycznia `17 r. /wyjazd luty  2017 r./ i posiadanie dowodu osobistego lub 

aktualnego paszportu, 

 frekwencja szkolna za ubiegły r. szk.  co najmniej 85%,   

 ocena z zachowania /  w ub. roku szkolnym / co najmniej dobra.  

 brak ocen niedostatecznych na koniec roku szkolnego, 

 zdany egzamin pisemny i ustny z j. angielskiego / w trakcie rekrutacji/. 

4. Kandydaci oraz ich rodzice muszą zapoznać się z Programem Praktyk i wszystkimi 

działaniami związanymi z realizacją projektu. Spotkanie z rodzicami zostanie 

zorganizowane w terminie: 17 listopada 2015 r. o godz. 16
30

  / oraz 14 września 

2016 r. dla II grupy wyjazdowej/  
5. Kandydat jest zobowiązany do złożenia Formularza aplikacyjnego do sekretariatu 

uczniowskiego w terminie: do 14 grudnia 2015 r./ lub do 23 września  2016 r. dla II 

grupy/ do godz. 12
 00

 oraz stawienia się w tym dniu o godz. 13
00

 na pisemny egzamin 

kwalifikacyjne z języka angielskiego. O egzaminie ustnym uczniowie zostaną 

poinformowani po ocenie formalnej Formularzy w dniu 15 grudnia / 26 września                         

o godz. 11
00 

/ egzamin jest nie zdany jeśli kandydat uzyska poniżej 50% punktów za 

poprawne odpowiedzi/.    
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6. Kandydaci mają obowiązek  uczestniczyć we wszystkich szkoleniach pedagogiczno-

językowo- kulturowych, mających na celu przygotowanie potencjalnych uczestników 

na wyjazd. Ze względu na organizację – zajęcia będą się odbywały również w czasie 

wolnym od zajęć dydaktycznych / np. w soboty i w czasie przerwy między świętami a 

nowym rokiem/  

7. Wszyscy kandydaci są zobowiązani do prowadzenia portfolio  swoich działań, 

wypełniania ankiet, sporządzania raportów, uczestnictwa w rozmowach kontrolnych 

po szkoleniach przygotowawczych z koordynatorem projektu oraz ścisłej z nim 

współpracy.  

8. Listę kandydatów / podstawową i rezerwową/ sporządza Komisja Rekrutacyjna, 

której zadaniem jest wyłonienie uczestników projektu zgodnie z ustalonymi kryteriami 

wyboru. Komisja Rekrutacyjna wybierze osoby, które w największym stopniu 

spełniają kryteria uczestnictwa, co jest równoznaczne z najwyższą liczbą punktów.   

 

9.  Zasady przydzielania punktów przy rekrutacji: 

 

Kryterium  Punktacja  

Frekwencja szkolna w ub. r. szk.  85 – 87%         1p.  

  88 – 90%         2 p. 

   91 -  93%         3p. 

   94 – 96 %        4p.  

 powyżej 97%   5p. 

Ocena z zachowania za miniony rok  dobre                1p.  

 bardzo dobre    3p. 

 wzorowe          5p. 

Ocena z języka angielskiego /egzamin  50 – 59 %         1p.  

ustny i pisemny /  2 x 5 p. /  60 -  69 %         2p. 

 70 – 79 %          3p. 

   80 – 89 %          4p. 

   90 – 100 %        5p 

Dodatkowo  

Zaangażowanie w pracach na rzecz 

szkoły , w konkursach i zawodach 

(poparte opiniami nauczycieli, 

wychowawców) , szczególne 

osiągnięcia,  

0 - 5 p.  / po 1p za każdą pracę/ 

trudna sytuacja materialna                          

/ zaświadczenie z MOPS -u/  

0 - 5 p.  

Średnia ocen z przed. zawodowych  do 2,0              1p.  

  2,1 - 3,0           2 p. 

   3,1 - 3,5           3p. 

   3,6 - 4,0           4p.  

 powyżej 4,1     5p. 

 

10. Ogółem kandydat może otrzymać maksymalnie 35 punktów. 

11. Uczestnikami projektu zostaną uczniowie z największą ilością punktów: 

12. Pozostali kandydaci, którzy zdadzą egzamin, ale nie zostaną wpisani na listę 

uczestników stanowią grupę rezerwową  W przypadku rezygnacji lub innych zdarzeń 

losowych  kandydata z listy podstawowej, jego miejsce zajmuje kolejny uczeń z listy 

rezerwowej.  
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13. Lista podstawowa i rezerwowa kandydatów do wyjazdu zostanie sporządzona przez 

Komisję Rekrutacyjna w terminie: do 22 grudnia  2015 / I grupa oraz do 4 

października 2016 II grupy/ termin uwarunkowany jest przystąpieniem wszystkich 

kandydatów, którzy złożą Formularze aplikacyjne do egzaminu kwalifikacyjnego z 

języka angielskiego/ oraz podana do publicznej wiadomości i na stronę www szkoły.  

14. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej zostanie sporządzony protokół. 

15. Do  28 grudnia / 11 października, każdy kandydat ma prawo odwołać się od decyzji 

Komisji Rekrutacyjnej. Komisja Rekrutacyjna ma obowiązek rozpatrzenia każdego 

odwołania w ciągu dwóch dni / do 30 grudnia 2015/ 13 października 2016 /.                               

W przypadku decyzji pozytywnej – zmiany wyników rekrutacji. 

16. Osoby zakwalifikowane podpisują umowę o odbycie stażu.  

 

Załącznik do niniejszego Regulaminu Rekrutacji stanowi Formularz aplikacyjny 

 

 

 

Koordynator projektu  

mgr Aleksandra Filus 
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" Uczniowie ZSZ Nr 3 w Katowicach  - u progu europejskiej kariery" 

Nr 2015-1-PL01-KA102-014873 

 
 

FORMULARZ APLIKACYJNY 

UCZNIA TECHNIKUM Nr 14 

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE POWER VET 

  

Imię   

Nazwisko   

Klasa   

Adres zamieszkania  ul. 

 

kod:       

miasto: 

 

Data urodzenia i miejsce:  

PESEL   

Telefon kontaktowy:   

Telefon kontaktowy rodziców:   

Mail:   

Dowód osobisty  seria i numer: 

ważny do: 

 

Frekwencja za ubiegły rok  

Ocena z zachowania     

Udział w pracach na rzecz 

szkoły, konkursach, zawodach 

/potwierdzenia nauczycieli/  

szczególne osiągnięcia, 

 

 Trudna sytuacja materialna 

 / potwierdzenie z MOPS -u/   

                    TAK / NIE  

Średnia ocen z przedmiotów 

zawodowych 

 

 

Uzasadnij w kilku zdaniach / w języku angielskim / , dlaczego chcesz odbyć praktyki 

zawodowe za granicą:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

Jeśli zostanę zakwalifikowany/a wyrażam chęć wyjazdu oraz deklaruję systematyczny 

udział w szkoleniach przygotowawczych do wyjazdu oraz akceptuję warunki 

Regulaminu Rekrutacji.   

 

 

……………………… 
/ podpis kandydata/   

 

My, niżej podpisani  -  rodzice / prawni opiekunowie -  wyrażamy zgodę na udział 

naszego syna/córki  ( po spełnieniu wymogów formalnych) w praktykach zawodowych i 

akceptujemy warunki Regulaminu Rekrutacji. Informujemy również  o braku  

przeciwwskazań zdrowotnych na wyjazd.  

 

       ………………………..                              …………..…………………………………. 
                 / miejsce i data/                                              / podpis rodziców lub prawnych opiekunów/ 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu w szkole (zgodnie z Ustawą z dnia 

29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz publikacje 

mojego wizerunku w materiałach projektowych. 

 

 

 

 

…………………………………….   …………………………………………… 

             / miejsce i data /       /  podpis kandydata / 

 

 

 

 

 

___________________ 

Do Formularza aplikacyjnego należy dołączyć wydrukowaną Kartę Informacyjną formatu A4 

/ w poziomie /, na której powinno znajdować się ciekawe zdjęcie o wymiarach 15 x 15 oraz 

opis zainteresowań i uzasadnienie chęci wyjazdu na praktyki w języku polskim. Kartę należy 

przesłać w formie dokumentu na afilus@op.pl do 14 grudnia 2015 r. /23 września  2016 r.   


