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Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 1/PO WER/2016 

Dyrektora ZS3 w Wyszkowie z dn. 11.01.2016r. 
 

Regulamin rekrutacji uczniów 
do projektu pt.  

„Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności -2016” 
w dn. 20.06 - 08.07.2016 

 

Miejsce praktyk: Centrum treningowe Tellous Group, Plymouth /Wielka Brytania 

Dojazd: samolotem Warszawa-Londyn, potem – przejazd autokarem 

Liczba uczestników: 33 osób; Liczba opiekunów: 3 osoby 

1. Deklarację uczestnictwa - wniosek ucznia o zakwalifikowanie składany jest przez ucznia do sekretariatu 

szkoły za pośrednictwem wychowawcy na odpowiednim formularzu rekrutacyjnym (załączony do 

niniejszego regulaminu), dostępnym w sekretariacie. 

2. Wnioski i inne dokumenty (opinia wychowawcy, oświadczenie rodzica/opiekuna) rozpatruje Komisja 

powołana przez Dyrektora szkoły i ustala – na podstawie niniejszego regulaminu – wyniki, które 

podlegają zatwierdzeniu przez Dyrektora szkoły. 

Zasady ogólne rekrutacji:  

3. Wyjazd przeznaczony jest dla uczniów z klas drugich i trzecich technikum informatycznego 

(minimum 12 osób) i  ekonomicznego (minimum 12 osób) ZS Nr 3 w roku szk. 2015/2016. 

4. Średnia ocen: min. 3,5 (na podstawie wyników klasyfikacji końcowo-rocznych w roku szkolnym 

2014/2015) 

5. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych min. 3,5. 

6. Ocena zachowania: min. dobre  

7. Wiek: min. 17 lat 

8. Konieczna jest zgoda rodziców na udział w wyjeździe (oświadczenie rodzica/opiekuna – w załącz.)  

9. Uczniowie deklarują aktywny udział w wyjeździe oraz promocji realizowanego projektu. 

10. Promowani będą uczniowie o wysokich wynikach nauczania i wyróżniający się zachowaniem oraz 

aktywnością społeczną. 

11. Czynnikami wpływającymi na zakwalifikowanie do wyjazdu są ponadto: pochodzenie z terenów 

wiejskich oraz trudna sytuacja rodzinna (problem bezrobocia, niskie dochody itp.). 
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12. O zakwalifikowanie do udziału w projekcie ubiegają się osoby, które złożą dokumenty wymienione w 

pkt. 1 i 2. 

13. Przy rekrutacji uwzględniać się będzie również zainteresowania ucznia odpowiadające przebiegowi 

stażu, udział w konkursach z przedmiotów zawodowych i języków obcych oraz uczestnictwo                            

w zajęciach pozalekcyjnych. 

14. Terminy: 

a) informacja medialna o projekcie (informacja na forum szkoły podczas imprez okolicznościowych, 

prasa lokalna, strona www szkoły): od stycznia 2016r. 

b) ogłoszenie o naborze, z podaniem zasad rekrutacji: od 11.01.2016 

c) wystawianie opinii wychowawców na temat ucznia – opinia dołączona do wniosku 

d) składanie wymaganej dokumentacji (formularz rekrutacyjny, opinia wychowawcy, oświadczenie 

rodzica) przez uczniów:  do 20.01.2016  

e) rozmowa kwalifikacyjna i sprawdzian z jęz. angielskiego:  do 25.01.2016 

f) praca Komisji, analiza wniosków i opinii: do 26.01.2016 

g) ustalenie przez Komisję, zatwierdzenie przez Dyrektora i ogłoszenie listy głównej 

zakwalifikowanych uczestników projektu i listy rezerwowej: 28.01.2016 

Szczegółowe zasady punktowania wniosków: 

lp Kryterium punktacja max 

1.  Średnia ocen (za rok szkolny 2014/15)  1-12 12 

2.  Ocena zachowania  1-6 6 

3.  Średnia ocen z przedmiotów zawodowych  1-12 12 

4.  Aktywność społeczna (w szkole i poza nią) 0-5 5 

5.  Udział i sukcesy w konkursach itp. 0-5 5 

6.  Udział w zajęciach pozalekcyjnych 0-3 3 

7.  Znajomość języka angielskiego – wynik sprawdzianu 1-6 6 

8.  Uwagi negatywne/pozytywne  w dzienniku lekcyjnym. -1  do +1 1 

9.  Inne okoliczności  0-1 3 

10.  Opinia wychowawcy 0-2 

11.  Pochodzenie z terenów wiejskich 0-3 3 

12.  Trudna sytuacja rodzinna ucznia  0-4 4 

13.  Rozmowa kwalifikacyjna 0-4 4 

   64 

PRZELICZNIK ŚR. OCEN NA PUNKTY (AD. 3) 

ŚR. OCEN PKT ŚR. OCEN PKT 
3,50-3,59 1 4,25-4,49 7 

3,60-3,69 2 4,50-4,59 8 

3,70-3,79 3 4,60-4,69 9 

3,80-3,89 4 4,70-4,79 10 

3,90-3,99 5 4,80-4,99 11 

4,00-4,24 6 5   i pow. 12 
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Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

 
 Wyrażam zgodę  na udział mojego syna/córki …………………………………. 

w projekcie pn.   ,,Staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności-2016” 

 Oświadczam,  że w przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie, syn/córka 

będzie uczestniczył w działaniach podejmowanych w ramach projektu. 

 Oświadczam,  że zostałam/em poinformowana/ny, iż projekt pt. „Zagraniczny staż                           

w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności-2016”  jest realizowany w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, promocji, realizacji, monitoringu                              

i ewaluacji projektu.    

Dodatkowa informacja o szczególnych uwarunkowaniach zdrowotnych lub innych, które mogą 

mieć wpływ na przebieg realizacji projektu, w tym wyjazdu w dn. w dn. 20.06 - 08.07.2016 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….... 

 

 

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

                                                                                              (czytelny podpis rodzina/opiekuna prawnego) 

 

                                                                                               

  …………………………………………….. 
   (data wpływu, podpis członka komisji rekrutacyjnej) 
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                                                          Miejscowość i data: ………………………………. 

 

Opinia i inne informacje wychowawcy na temat 

ucznia/uczennicy  ………………………… …. 

ubiegającego się o zakwalifikowanie do udziału w stażu w Wielkiej Brytanii  w dn. 20.06 - 08.07.2016 
 

 

lp Kryterium DANE 

1.  Średnia ocen (za rok szkolny 2014/15)  

2.  Ocena z zachowania   

3.  Średnia ocen z przedmiotów zawodowych  

4.  Aktywność społeczna (w szkole i poza nią) 

 

 

5.  Sukcesy w konkursach itp. 

 

 

 

6.  Udział w zajęciach pozalekcyjnych 

 

7.  Uwagi negatywne/pozytywne  w dzienniku lekcyjnym  

8.  Inne okoliczności i uwagi 

 

 

9.  Opinia wychowawcy 

 

 

 

 

 

10.  Pochodzenie z terenów wiejskich –TAK/NIE 

11.  Trudna sytuacja rodzinna ucznia (problem bezrobocia, niskie dochody, itp.) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Podpis wychowawcy 
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FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W STAŻU W WIELKIEJ BRYTANII 

w dn. 20.06 - 08.07.2016 

 

 

Nazwa projektu 

Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem 

do europejskiej mobilności-2016 

Nr projektu 2015-1-PL01-KA102-015868 

DANE KANDYDTATA NA UCZESTNIKA 

Imię / imiona  

Nazwisko  

Nazwa Szkoły Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego 

Klasa  

 

Kierunek kształcenia  

 

PESEL            
 

Płeć                                      K                    M 

Miejsce urodzenia  

Adres 

zamieszkania 

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Ulica  

Nr domu/mieszkania  

Obszar wiejski  TAK                              NIE 

Niski dochód w rodzinie (<1000zł/członka rodziny), 

matka/ojciec bezrobotny, niepełnosprawność 

                          TAK                            NIE                                                                                                                                                   

Telefon  

E-mail  

Nazwa i numer dokumentu tożsamości  

Data wydania  

Termin ważności  

Oświadczenie kandydata  

 Niniejszym oświadczam, że dane wpisane w kwestionariuszu są zgodne z prawdą 

 Wyrażam zgodę  na udział w czynnościach rekrutacyjnych 

 Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie i akceptuję jego warunki 

 Oświadczam, że zobowiązuję się do wypełnienia wszystkich dokumentów w trakcie udziału w projekcie. 

 Oświadczam,  że zostałam/em poinformowana/ny, iż projekt pt „Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności-2016”  jest 
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, promocji, realizacji, monitoringu  i 
ewaluacji Projektu.   

 

                                                                                                           …………………………… 

                                                                                                         (czytelny podpis kandydata) 

                                                                                             

                                                                              …………………………………………….. 
                                                                              (data wpływu, podpis członka komisji rekrutacyjnej) 


