
Regulamin rekrutacji uczestników stażu w ramach projektu 

pt. „Staże budowlane w Niemczech początkiem rozwoju ścieżki zawodowej na
europejskim rynku pracy „

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  finansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego

Instytucja realizująca projekt  Zespół  Szkół Nr1   w Ostrowi Mazowieckiej

Nr projektu 2013-1-PL1-LEO01-37336 

§ 1 
Uczestnicy projektu

Projekt skierowany jest do uczniów klasy II i III Technikum Budownictwa  w Zespole Szkół Nr1  w 
Ostrowi Mazowieckiej 

§ 2
Kryteria kwalifikacyjne

1. Każdy uczestnik , który zamierza ubiegać się o staż musi złożyć u koordynatora  projektu  lub 
wychowawcy następujące dokumenty:
a. wypełniony  formularz aplikacyjny oraz oświadczenie- w przypadku zakwalifikowania na 

staż podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów   (dokumenty dostępne na stronie 
internetowej szkoły lub u koordynatora projektu).

b.  podanie/list motywacyjny o przyjęcie na staż, które powinno zawierać opisaną
           motywację   do udziału w stażu, oczekiwania dotyczące stażu, plany  zawodowe oraz  

umiejętności, kompetencje językowe.
2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
a. złożenie w/w dokumentów
b. uzyskanie pozytywnej kwalifikacji Komisji Rekrutacyjnej
c. udział w szkoleniu kulturowo – językowo - pedagogicznym
d. podpisanie przed wyjazdem do Niemiec umowy o staż wraz z odpowiednimi załącznikami

§ 3
Zasady przyznawania punktów

1. Podstawowym kryterium naboru będzie znajomość języka niemieckiego, w
      stopniu komunikatywnym na podstawie testu kwalifikacyjnego. Warunkiem  zaliczenia testu 

jest osiągnięcie 50 % odpowiedzi.  
Test dla wszystkich chętnych z klas uprawnionych do udziału w projekcie  po wcześniejszym 
złożeniu  dokumentacji  rekrutacyjnej odbędzie się w terminie podanym później. 
 



2. Punkty będą sumowane wg podanego  kryterium:

 Zachowanie co najmniej dobre ( I semestr rok szkol.  2013-2014.)
                                dobre  - 1 pkt
                    bardzo dobre  - 2 pkt.
                    wzorowe         - 3 pkt

 Średnia ocen z przedmiotów zawodowych ( na koniec roku szkol. 2012-2013)

           2.6 – 3.0          1  pkt.
           3,1 – 3,5          2  pkt.
           3,6 -  4.0          3  pkt.
           4,1 powyżej     4  pkt.

 Średnia ocen z przedmiotów zawodowych ( I semestr 2013-2014 ).
           2.6 – 3.0          1  pkt.
           3,1 – 3,5          2  pkt.
           3,6 -  4.0          3  pkt.
           4,1 powyżej     4  pkt.

 Ocena z zajęć  praktycznych (na koniec roku szkol. 2012-2013)
4.0      1 pkt
5.0 +powyżej   2 pkt

Ocena z języka niemieckiego ( I semestr 2013-2014 )

3.0            1 pkt.
4.0            2 pkt.
5.0 +                3 pkt.

Test z języka niemieckiego
           2,0                  1 pkt.

3.0  2 pkt.
4.0  3 pkt.
5.0  4 pkt..

 Frekwencja na zajęciach lekcyjnych  ( I semestr rok szkol.  2013-2014.)
            70 – 80 %      1 pkt.

81 – 90 %      2 pkt
91 -100 %      3 pkt.

 Ocena Listu motywacyjnego    1 - 3   pkt
            

 Opinia wychowawcy -   0 – 5  pkt.

3.  Łączna maksymalna ilość punktów jakie może zdobyć kandydat wynosi 31

      § 4
Skład komisji rekrutacyjnej

1.  Rekrutację przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:
 dyrektor lub wicedyrektor
 koordynator projektu
 nauczycieli języka niemieckiego
 wychowawca danej klasy
 nauczyciel przedmiotów zawodowych
 Kierownik  praktyk zawodowych



   
                    § 5

Informacje ogólne

1.  Po zsumowaniu wszystkich punktów  Komisja Rekrutacyjna  wybierze grupę 17 uczniów   z 
najwyższą liczba punktów oraz 5 osób które zostaną zakwalifikowane na listę rezerwową. 
Suma zdobytych punktów decyduje o miejscu na liście.

2.  Przy tej samej ilości punktów uzyskanych podczas rekrutacji , o miejscu na liście decyduje   
ilość punktów za znajomość języka niemieckiego.

3.  W przypadku rezygnacji lub innych zdarzeń losowych dotyczących ucznia zakwalifikowanego do 
wyjazdu jego miejsce zajmuje kolejny uczeń z listy rezerwowej.

4. Zakwalifikowani kandydaci na staż oraz dwie pierwsze osoby z listy rezerwowej
     mają obowiązek czynnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach przygotowujących do 

wyjazdu na staż. Dwie nieusprawiedliwione nieobecności dyskwalifikują kandydata do udziału 
w stażu. Jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.
5. Poinformowanie kandydatów o wynikach rekrutacji nastąpi drogą pisemną (e-mail) w dniu 
 24  stycznia 2014 r. Lista uczestników wraz z listą rezerwową zostanie zamieszczona na tablicy 
ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.
6. Uczeń, który nie został zakwalifikowany przez komisję do odbywania stażu zagranicznego 
ma prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu 2 tygodni do dyrektora szkoły.



                                                                                                             

Arkusz rekrutacyjny

Projekt pt. „Staże budowlane w Niemczech początkiem rozwoju ścieżki zawodowej na
europejskim rynku pracy „

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  finansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego

Instytucja realizująca projekt  Zespół  Szkół Nr1   w Ostrowi Mazowieckiej

Nr projektu 2013-1-PL1-LEO01-37336 

  

Wypełnia komisja rekrutacyjna w składzie:

1. mgr inż. Grzegorz Jasionowski   - Dyrektor ZS Nr1 CKP
2. mgr Ryszard Kowalczyk             - koordynator projektu
3. mgr Elżbieta Ślaska                   - nauczyciel języka niemieckiego
4. mgr inż. Krzysztof Szymański     - wychowawca klasy II TB
5. mgr inż. Grażyna Czyronis         - wychowawca klasy III TB
6. Bogdan Algrzym                       - Kier. praktyk zawodowych

      Rok szkolny 2013-2014 Ocena Liczba punktów

Ocena z zachowania za I  semestr  roku szkolnego  
2013/2014
Średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec 
roku szkolnego  2012/2013
Ocena z zajęć praktycznych na koniec roku szkolnego  
2012/2013
Średnia ocen z przedmiotów  zawodowych za I semestr 
roku  szkolnego  2013/2014
Ocena z jęz. niemieckiego za I semestr  roku szkolnego 
2013/2014
Frekwencja za I  semestr  roku  szkolnego  2013/2014

Test z języka niemieckiego

List motywacyjny

Opinia wychowawcy

Łącznie 

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji Komisja rekrutacyjna przyznała uczniowi 

……………………………………………………………………………… klasa ………………………………

łącznie …………………. punktów 

Uzyskana liczba punktów pozwala/nie pozwala umieścić ucznia na liście  głównej/rezerwowej 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej : …………………………………… 



Członkowie: 

Ostrów Mazowiecka , dnia.. ……………………….


