Zasady rekrutacji i kryteria naboru uczniów w Zespole Szkół Zawodowych nr 3
w projekcie „Staże zagraniczne uczniów – szansą na bezpieczną przyszłość”

§1
1. Rekrutacja na staż zawodowy w ramach projektu „ Staże zagraniczne uczniów – szansą
na bezpieczną przyszłość” nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000016935 finansowany ze środków
Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, przeprowadzana jest w formie
konkursu.
2. Nabór będzie przeprowadzony oddzielnie dla każdej z dwóch mobilności uczniów:
I tura naboru – styczeń 2022 r.,
II tura naboru – maj 2022r.,
§2
1.






Rekrutacji uczniów biorących udział w projekcie dokonują komisje w składzie:
dyrektor szkoły
koordynator projektu
nauczyciel języka obcego
wychowawcy klas w zawodach uczestniczących w mobilności
pedagog szkolny

2. Skład komisji powołuje dyrektor szkoły.
§3
Do uczestnictwa w projekcie uprawnione są osoby, które:
1.Są uczniami kształcącymi się w Branżowej Szkole I Stopnia w ZSZ nr 3 w zawodzie:









kucharz;
fryzjer;
mechanik pojazdów samochodowych;
elektromechanik pojazdów samochodowych;
kierowca - mechanik;
operator obrabiarek skrawających;
elektryk;
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

2. Spełniają kryteria regulaminu na podstawie którego sporządza się listę rankingową główną
i rezerwową. Kryteria obejmują:

 średnią ocen z przedmiotów zawodowych na świadectwie promocyjnym
w poprzednim roku szkolnym lub na koniec I semestru
 frekwencję
 zachowanie
 ocenę z języka obcego
 aktywność uczestnika
 opinię wychowawcy
 opinię pedagoga szkolnego ( sytuacja rodzinna, warunki socjalne, predyspozycje
personalne i społeczne uczestnika - np. na podstawie dokumentacji psychologiczno –
pedagogicznej i innej).
3. Wykażą się zaangażowaniem w przygotowaniach do uczestnictwa w projekcie.
4. Zgodnie z zasadą równości płeć nie jest kryterium naboru uczestników.
§4
1.Uczeń zgłaszający swoją kandydaturę do udziału w projekcie powinien złożyć u dyrektora
szkoły formularz zgłoszeniowy w określonym terminie tj.:
I tura do dnia 28 stycznia 2022 r.;
II tura do dnia 27 maja 2022 r.
§5
1. Podstawą kwalifikacji ucznia do projektu jest suma punktów otrzymanych na
podstawie regulaminu rekrutacji. Dodatkowo, w projekcie co najmniej 2 uczniów ma
zagwarantowany udział w stażu zagranicznym niezależnie od liczby uzyskanych
punktów.
2. Komisja sporządza listy główne zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy
rezerwowe.
3. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów, o kolejności kandydatów na
listach decyduje średnia ocen z wszystkich przedmiotów, opinia wychowawcy
i pedagoga szkolnego dająca szansę wyrównywania szans wszystkim uczniom.
4. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią
grupę rezerwową w projekcie na dany zawód.
5. W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się ucznia
(nagannego zachowania w szkole, nieobecności na zajęciach przygotowawczych,
spotkaniach informacyjnych), zostanie on wykluczony z udziału w projekcie, a jego
miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności.

§6
W związku ze zmieniającą się sytuacją pandemiczną i pojawiającymi się obostrzeniami
w Polsce i w kraju partnera przyjmującego na nabór uczestników mogą wpłynąć także
dodatkowe wymagania* niezależne od szkoły, które będą miały wpływ na wyniki rekrutacji.
*np. w projekcie zaplanowane są III klasy, ale ze względu na posiadany paszport covidowy
nabór prowadzimy w II i I klasie , aby zrealizować projekt. W pierwszej kolejności
rekrutowani na wyjazd będą uczniowie klas III.
§7
1. Dla obliczenia sumy punktów uzyskanej w procesie rekrutacji, stosuje się następujące
zasady punktacji:
 średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskanych na świadectwie promocyjnym
w poprzednim roku szkolnym lub semestrze przeliczona na punkty:
dopuszczająca – 2 pkt, dostateczna -3 pkt, dobra – 4 pkt, bardzo dobra – 5 pkt,
celująca – 6 pkt
 frekwencja na zajęciach szkolnych: 100-90% - 5 pkt, 89-80%- 4 pkt, 79-70%- 3 pkt,
69-60%- 2 pkt, 51-59 % -1pkt
 zachowanie : wzorowe - 6 pkt, bardzo dobre - 5 pkt, dobre – 4 pkt, poprawne - 3 pkt,
nieodpowiednie -2 pkt
 język obcy przeliczony na punkty: dopuszczająca – 2 pkt, dostateczna -3 pkt, dobra –
4 pkt, bardzo dobra – 5 pkt, celująca – 6 pkt
 aktywność uczestnika – max 5 pkt
 opinia wychowawcy o uczniu – max 5 pkt
2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 33 punkty. Dodatkowo
można uzyskać punkty za: wyrównywanie szans wszystkich uczniów (mniejsze
szanse) - (skala od 0 np. bardzo dobra sytuacja rodzinna do 6 np. zła sytuacja
rodzinna, uczeń z opinią), na punktację wpływa m.in. opinia wychowawcy i pedagoga
szkolnego.
§7
Z przeprowadzonej rekrutacji w turach I - II sporządzone zostaną protokoły.
§8
1. Podstawą odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie
naruszenia warunków i trybu rekrutacji do projektu.

2. Do Dyrektora Szkoły należy wyrażanie stanowiska w sprawie odwołań składanych przez
kandydatów w związku z postępowaniem rekrutacyjnym w terminie 7 dni od ogłoszenia listy
rankingowej głównej.
3. Decyzja
ostateczna.

Dyrektora Szkoły

po terminie 7 dni od ogłoszenia listy rankingowej jest
§9

1. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie opublikowane zostanie w
gablotach dotyczących projektu w szkole. Wyniki dostępne będą u Dyrektora szkoły.
2. Całość dokumentacji związanej z rekrutacją uczestników projektu przechowywana będzie
w organizacji uczestniczącej w mobilności edukacyjnej – w Zespole Szkół Zawodowych nr 3
w Starachowicach.

