
 
 

 

 
REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

„Nowa wiedza, nowe techniki nowe możliwości 

w kształceniu zawodowym“ 

Finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)  

 

1. Do udziału w realizacji projektu aplikować mogą uczniowie kształcący się  

w następujących kierunkach/zawodach: 

a. I AT - Technik usług fryzjerskich 

b. II AT - Technik pojazdów samochodowych 

c. II AT - Technik usług fryzjerskich 

d. III AT - Technik pojazdów samochodowych 

e. III AT - Technik usług fryzjerskich 

f. I a ZSZ - Mechanik pojazdów samochodowych 

g. II a,b ZSZ - Mechanik pojazdów samochodowych 

h. I c ZSZ - Fryzjer 

i. II c ZSZ - Fryzjer 

j. I c ZSZ - Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 

k. II d ZSZ - Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 

l. I AT - Technik pojazdów samochodowych 

 

2. Uczniowie aplikują poprzez złożenie podania o zakwalifikowanie na staż (wzór 

dostępny jest na stronie internetowej szkoły, a także w sekretariacie) oraz 

życiorysu i listu motywacyjnego. 

 

3. Po złożeniu formularzy komisja rekrutacyjna dokona wyboru 60 uczestników 

uwzględniając następujące kryteria: 

 

Terminowość: 
poprawna 5 pkt 
po terminie 0 pkt 
 
Kompletność złożonych dokumentów 
poprawna 5 pkt 
dokumenty niekompletne 0 pkt 
 
Frekwencja 
95-100 10 pkt 
85 – 94,(9) 8 pkt 



 
 

 
75 – 84,(9) 6 pkt 
65 – 74,(9) 4 pkt 
<64,(9) 0 pkt 
 
Średnia ocen za semestr 
>5 10 pkt 
4,5 – 4,(9) 8 pkt 
3,5 – 4,4(9) 6 pkt 
3 – 3,4(9) 4 pkt 
<2,(9) 0 pkt 
 
Ocena z j. angielskiego/niemieckiego 
6 10 pkt 
5 8 pkt 
4 6 pkt 
3 4 pkt 
2 2 pkt 
1 -10 pkt 

 
Zachowanie 
Wzorowe 10 pkt 
Bardzo dobre 8 pkt 
Dobre 6 pkt 
Poprawne 3 pkt 
Nieodpowiednie 1 pkt 
Naganne 0 pkt 

 

 

4. W przypadku gdy uczniowie będą mieli ta samą ilość punktów i będą zajmować 

pozycje zbliżone do ostatnich miejsc i powyżej 60 miejsca np. pomiędzy 55 a 65 

to o wyborze uczestników decydować będzie dodatkowo ilość uwag 

pozytywnych i negatywnych oraz czy uczeń brał już udział  

w projekcie. 

5. Z osób zajmujących miejsca od 61 wzwyż stworzona zostanie lista rezerwa 

licząca jednak nie więcej niż 15 osób. 

6. Uczniowie z listy rezerwowej mogą zostać uczestnikami w przypadku kiedy 

uczestnik zakwalifikowany zrezygnuje lub zostanie wydalano z grona 

uczestników projektu. 

7. Uczniowie z listy rezerwowej dobierani będą uznaniowo przede wszystkim po 

uwzględnieniu kierunku kształcenia zgodnego z osobą rezygnującą. 

 

 

 

 



 
 

 

Procedura odwoławcza 

 Procedura określa zasady odwoływania się od wyników  rekrutacji kandydatów. 

1. Odwołanie wnosi się do dyrektora szkoły. 

2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej. 

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni. Termin ten liczy się od daty 

opublikowania listy uczestników zakwalifikowanych do realizacji projektu. 

4. W odwołaniu strona nie musi podawać konkretnych zarzutów wobec decyzji. 

5. Osoba odwołująca się powinna podać odpowiednią argumentację w oparciu  

o którą możliwa byłaby zmiana decyzji. 

6. Po analizie odwołania dyrektor szkoły wydaje ponownie decyzję. Od tej decyzji 

nie przysługuje już odwołanie. 

 


