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 Załącznik Nr 3  

do Zarządzenia Nr 1/S/2019 

Dyrektora ZS3 w Wyszkowie z dn. 06.12.2019 r 

 

Regulamin rekrutacji uczniów 
do projektu staży w ramach programu pt. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” 

realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach RPO WM, współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w Zespole 

Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie, edycja w roku szkolnym 2019/2020 

 

Miejsce stażu: Wyszków i okolice, Polska 

Termin: czerwiec- lipiec-sierpień 2020 r. 

Liczba uczestników: 25-30 osób 

 

1. Formularz rekrutacyjny i oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych są składane 

przez ucznia do sekretariatu szkoły na odpowiednich formularzach (załączonych  

do niniejszego regulaminu), dostępnych w sekretariacie i na stronie szkoły. 

2. Formularze rekrutacyjne rozpatruje Komisja powołana przez Dyrektora szkoły.  

Na podstawie niniejszego regulaminu Komisja ta ustala wyniki, które podlegają 

zatwierdzeniu przez Dyrektora szkoły. 

Zasady ogólne rekrutacji:  

1. Staż przeznaczony jest dla uczniów z klas drugich, trzecich i czwartych Technikum 

Ekonomicznego i Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Nr 3. 

2. Średnia ocen: min. 3,3 (na podstawie wyników klasyfikacji za semestr pierwszy roku szk. 

2019/20). 

3. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych min. 3,4. 

4. Ocena zachowania: co najmniej dobre. 

5. Wiek: min. 17 lat 

6. Uczniowie deklarują aktywny udział w stażu oraz promocji realizowanego projektu. 

7. Konieczna jest zgoda rodziców na udział w stażu. 

8. Promowani będą uczniowie o wysokich wynikach nauczania i wyróżniający się 

zachowaniem oraz aktywnością społeczną. 

9. Uczniowie otrzymają punkty dodatkowe za spełnienie kryteriów wykluczenia 

społecznego (niski dochód w rodzinie, matka/ojciec bezrobotny, miejsce zamieszkania 

wieś, niepełnosprawność, choroby przewlekłe i inne). 
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10. W stażu powinien uczestniczyć przynajmniej jeden uczeń z poszczególnych klas I-IV 

technikum. 

11. Pierwszeństwo mają uczniowie, którzy do tej pory nie uczestniczyli w stażach 

zagranicznych w Zespole Szkół Nr 3 im. J. Kochanowskiego w   Wyszkowie. 

12. O zakwalifikowanie do udziału w projekcie ubiegają się osoby, które: 

 złożą wymieniony w pkt. 1 formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1) 

 złożą wymienione w pkt. 1 oświadczenie rodziców/opiekunów (załącznik nr 2) 

 przedstawią własne CV, napisane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami  

i podaniem motywacji do podjęcia stażu; 

 odbędą rozmowę kwalifikacyjną z Komisją; 

 Komisja ma prawo w czasie kwalifikacji zasięgnąć opinii psychologa/pedagoga 

szkolnego. 

13. Przy rekrutacji uwzględniać się będzie 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 (strona www szkoły, ogłoszenia w czasie 

uroczystości szkolnych, informacja w klasach): wrzesień/październik 2019; 

b) ogłoszenie o naborze, z podaniem zasad rekrutacji do 15.12.2019; 

c) składanie wniosków przez uczniów:  do 09.01.2020 ; 

d) kwalifikacja formalna  wniosków:  do 20.01.2020; 

e) rozmowa kwalifikacyjna: 03-06.02.2020; 

f) ustalenie przez Komisję, zatwierdzenie przez dyrektora i ogłoszenie listy 

zakwalifikowanych i listy rezerwowej: 25.02.2020; 

g) wypełnienie przez uczniów zakwalifikowanych stosownej dokumentacji (m.in. 

indywidualnej Umowy z Województwem Mazowieckim  w sprawie odbycia stażu -  

w wersji elektronicznej, a później podpisanie  i wysłanie do weryfikacji do Urzędu 

Marszałkowskiego): dokładny termin zostanie podany w stosownym czasie. 

 

15. Ewentualne zastrzeżenia do przeprowadzonego procesu rekrutacji można zgłaszać  

do Dyrektora szkoły w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji. 

Szczegółowe zasady punktowania wniosków: 

Lp. Kryterium  punktacja max 

1.  Średnia ocen (za sem. I roku szk. 2019/2020) 1-6 6 

2.  Przelicznik śr. ocen na pkt 1-10 10 
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3.  Ocena zachowania  1-6 6 

4.  Średnia ocen z przedmiotów zawodowych  1-6 6 

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

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

7.  Udział w zajęciach pozalekcyjnych 0-3 3 

8.  Frekwencja 0-4 4 

9.  Uwagi negatywne/pozytywne  w dzienniku lekc. -1  do +1 1 

10.  Kryterium wykluczenia społecznego 0-3 
6 

11.  Opinia wychowawcy 0-3 

12.  Rozmowa kwalifikacyjna 0-6 6 

13.  Ewentualny udział kandydata w znalezieniu 

miejsca odbywania stażu 

0-2 2 

14.  Opracowanie własnego CV ucznia 0-5 5 

   65 

 

 

 

PRZELICZNIK ŚR. OCEN NA PUNKTY (AD. 2) 

ŚR. OCEN PKT ŚR. OCEN PKT 

3,30-3,59 1 4,00-4,24 6 

3,60-3,69 2 4,25-4,49 7 

3,70-3,79 3 4,50-4,59 8 

3,80-3,89 4 4,60-4,69 9 

3,90-3,99 5 4,70-i więcej 10 
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Miejscowość i data:  

 

 

Formularz zgłoszeniowy ucznia 
do projektu staży w ramach programu pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”  

(planowany termin czerwiec/ lipiec/sierpień 2020) 

  

Dane kandydata: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………. 

Adres zamieszkania:………………………………………………… 

Telefon kontaktowy:……………………………………………….. 

e-mail:………………………………………………………………. 

PESEL:……………………………………………………………… 

 

Deklaruję chęć dzielenia się zdobytą wiedzą i umiejętnościami nabytymi w czasie stażu 

poprzez 

 lekcje pokazowe 

 przygotowanie prezentacji 

 spotkania z innymi uczniami w celu wymiany doświadczeń 

 
 Oświadczam, że informacja zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 

realizacji Programu zgodnie z RODO 

 

 

 

 

…………………………………………………………….. 

           podpis uczestnika projektu 
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                                                                                                                              Załącznik nr 1 

 

                                                                                                                                        

Opinia i inne informacje wychowawcy na temat  

ucznia/uczennicy…………………………….ubiegającego się o zakwalifikowanie do udziału w 

stażu w ramach programu pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” (planowany 

termin czerwiec-lipiec-sierpień 2020) 

 

Lp. Kryterium  (za semestr pierwszy roku szk. 

2019/20) 
DANE 

1.  Średnia ocen   

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.  Frekwencja  

8.  Ocena z języka angielskiego / niemieckiego                       

9.  Ilość uwag pozytywnych  w dzienniku lekcyjnym  

10.  Ilość uwag negatywnych w dzienniku lekcyjnym  

11.  Inne okoliczności i uwagi (sytuacja rodzinna np. bezrobocie w rodzinie, 

niepełnosprawność w rodzinie, rodzina niepełna, miejsce zamieszkania-wieś, 

choroby przewlekłe, inne) 

 

 

 

12.  Opinia wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Podpis wychowawcy 
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                                                                                                          Załącznik nr 2  

 

……………………………………… 

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów 

 

…………………………………………  

adres zamieszkania rodziców/opiekunów 

 

 

 

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

 

 

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

w stażu w ramach programu pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa 

zawodowego” (planowany termin czerwiec-lipiec-sierpień 2020) 

oraz akceptuję postanowienia regulaminu uczestnictwa w projekcie.  

 

 

 

Czytelny podpis rodziców/opiekunów:  

1. matka …………………………………….  

2. ojciec ……………………………………..  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


