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REGULAMIN 

rekrutacji do programu 
„Kształcenie i szkolenie zawodowe” 

realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju 
§ 1 

Rekrutacja jest integralną częścią programu i dotyczy I grupy uczniów kształcących się w 
zawodzie ślusarz i elektryk  aktualnie uczących się w I i II i III klasach. 

§ 2 
Staż zawodowy zakwalifikowanych uczniów będzie odbywał się w dniach 05.09.2022 - 
19.09.2020 w miejscowości Braga w Portugalii. 

§ 3 
W projekcie mogą wziąć udział tylko uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych. W przypadku 
uczniów aktualnie uczących się w klasie trzeciej, warunkiem uczestnictwa jest kontynuacja 
nauki w szkole branżowej II stopnia. 

§ 4 
Aby wziąć udział w rekrutacji, należy złożyć wniosek aplikacyjny do dnia 30.05.2022  w 
sekretariacie szkoły. 

§ 5 
Rekrutacja dotyczy 15 miejsc (8 miejsca w zawodzie ślusarz i 7 miejsce w zawodzie 
elektryk). Jeżeli liczba zgłoszeń przewyższy tę liczbę, sporządzona zostanie lista rankingowa 
w oparciu o następujące kryteria: 
1. Umiejętność posługiwania się językiem obcym angielskim. 
2. Średnia ocen z wszystkich przedmiotów w ostatnim semestrze nauki. 
3. Ocena z praktycznej nauki zawodu w ostatnim semestrze. 
4. Frekwencja uczestnictwa w zajęciach szkolnych w ostatnim semestrze nauki. 
5. Ocena zachowania. 
6. Kryteria dodatkowe. 

§ 6 
Sposób sporządzania listy rankingowej: 
1. Chętni do udziału w stażu wezmą udział w teście wiedzy i umiejętności z języka 
angielskiego. Test oceniany będzie w skali punktowej od 0 pkt do 30 pkt. Wynik testu 
stanowi liczba uzyskanych punktów. 
2.Chętni do uczestnictwa w stażu zostaną uszeregowani wg. średniej ocen (od najwyższej do 
najniższej) oraz wg frekwencji na zajęciach szkolnych. Osoba zajmująca miejsce pierwsze 
otrzyma liczbę punktów równą liczbie chętnych uczestników. Każda następna osoba otrzyma 
o jeden punkt mniej. W ten sposób ostatni w klasyfikacji otrzymuje 1 pkt (dotyczy kryterium 
nr 2 i 4). 
3. Jeżeli uczestnicy rekrutacji posiadają taką samą średnią ocen lub taką samą frekwencję 
otrzymują taką samą liczbę punktów. Przy czym osoba kolejna na liście rankingowej 
otrzymuje w tym przypadku liczbę punktów, która odpowiada jej faktycznemu miejscu. 
4. Ocena z praktycznej nauki zawodu zostanie oceniona w skali punktowej 1-6 pkt, gdzie 1 
pkt oznacza ocenę niedostateczną, a 6 pkt oznacza ocenę celującą. 
5. Ocena z zachowania zostanie oceniona w skali 1-6 punktów, gdzie 6 pkt oznacza 
zachowanie wzorowe, a 1 pkt zachowanie naganne. 
6. Dodatkowe punkty otrzymują osoby, które: 
a) uczestniczyły w międzyszkolnych konkursach przedmiotowych i zajmowały miejsca I-III – 
3 pkt, 
b) otrzymują stypendium socjalne w związku z trudną sytuacją materialną – 3 pkt, 
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c) posiadają status uchodźcy – 5 pkt, 
d) posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 10 pkt. 
7. Punkty otrzymane w poszczególnych kategoriach zostaną zsumowane. 

 
§ 7 

Dla każdej z grup zawodowych rekrutacja będzie prowadzona oddzielnie. 
§ 8 

W wyniku rekrutacji zostanie wyłonionych 15 uczestników ( 8+7). Do każdej grup 
zawodowej zostanie sporządzona lista rezerwowa licząca po dwie osoby zajmujące  
kolejne miejsca na liście rankingowej  poza limitem. 

§ 9 
Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje osobie biorącej udział w rekrutacji 
odwołanie. Pisemne odwołanie powinno wpłynąć do Przewodniczącego Komisji 
Rekrutacyjnej do 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. 

§ 10 
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 7 dni od dnia złożenia odwołania 
przez wnoszącego, ma obowiązek odpowiedzieć na wniesione odwołanie. 

§ 11 
Od decyzji podjętej w odpowiedzi na odwołanie, wnoszącemu nie przysługuje ponowne 
odwołanie. Decyzja podjęta przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej w 
odpowiedzi na odwołanie jest ostateczna. 

§ 12 
Jeżeli któryś z uczestników wyłonionej grupy zrezygnuje z udziału w projekcie lub nie 
będzie stosował się do regulaminu stażu (absencja na zajęciach z zakresu 
przygotowania językowego, kulturowego, pedagogicznego, szkoleniu bhp), możliwość 
udziału otrzyma kolejna osoba z listy rezerwowej. 

§ 13 
Jeżeli któryś z uczestników wyłonionej grupy utraci status ucznia Zespołu Szkół 
Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju, traci jednocześnie prawo do udziału w projekcie. 
Miejsce takiej osoby zajmuje osoba z listy rezerwowej. 

§ 14 
W przypadku gdy w postępowaniu rekrutacyjnym chęć udziału w projekcie zadeklaruje 
mniejsza liczba osób niż przewiduje maksymalny limit, dopuszcza się możliwość 
przeprowadzeni rekrutacji uzupełniającej z zastosowaniem kryteriów i zasad opisanych 
w §5 i §6. 

§ 15 
Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej jest Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych, 
zastępcą przewodniczącego komisji jest Koordynator projektu. W komisji zasiada 
ponadto dwóch członków. 

§ 16 
Decydujący głos posiada Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej. 

 

 

 


