Regulamin rekrutacji do Projektu Erasmus+
Sektor: „Kształcenie i szkolenia zawodowe”
Akcja 1.: „Mobilność edukacyjna”
UCZESTNICY PROJEKTU I KRYTERIA REKRUTACJI:
Grupę uczestników objętych projektem stanowią uczniowie klas drugich i trzecich
techników:10 uczniów technik obsługi turystycznej i 10 uczniów technik pojazdów
samochodowych.
Szczegółowe kryteria wyboru kandydatów:
1. uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie kształcący się w zawodzie
technik obsługi turystycznej i technik budownictwa;
2. ukończone 17 lat,
3. średnia ocen co najmniej 3,5 z przedmiotów zawodowych, na koniec roku
szkolnego 2016/2017 ,
4. znajomość języka obcego (niemieckiego) w stopniu komunikatywnym – ocena dokonana
przez nauczyciela języka obcego na podstawie rozmowy potwierdzającej kompetencje językowe,
5. wymagana ocena z zachowania - co najmniej dobra na koniec roku szkolnego 2016/2017,
6. czynne uczestnictwo w życiu szkoły, z wyszczególnieniem udziału w olimpiadach,
konkursach i współpracy przy organizacji uroczystości szkolnych i lokalnych (opinia
wychowawcy).
Uczniowie, aby zakwalifikować się do udziału w projekcie muszą osiągnąć minimum
30% punktów z testów językowych.
Podstawą kwalifikacji ucznia będzie suma punktów otrzymanych za:
1. Ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego 2016/2017: 0-20
- wzorowe – 20 punktów
- bardzo dobre – 15 punktów
- dobre – 8 punktów
- poprawne – 0 punktów
- nieodpowiednie – 0 punktów
- naganne – 0 punktów
2. Średnią ocen z przedmiotów zawodowych na koniec roku szkolnego 2016/2017: 0-20
- 5,5 – 6,0 – 20 punktów
- 4,5 – 5,4 – 15 punktów
- 3,5 – 4,4 – 10 punktów
- poniżej 3,5 – 0 punktów
2. Ocenę z rozmowy sprawdzająca umiejętności językowe: 0-20
- celujący – 19,5-20 punktów
- bardzo dobry – 15,5-19 punktów
- dobry – 11,5-15 punktów
- dostateczny – 7,5-11 punktów
- dopuszczający – 3,5-7 punktów
- niedostateczny – 0-3 punktów
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4. Ocenę z testu językowego: 0-26
- celujący – 25,5-26 punktów
- bardzo dobry – 22,5-25 punktów
- dobry – 18,5-22 punktów
- dostateczny – 12,5-18 punktów
- dopuszczający – 7,5-12 punktów
- niedostateczny – 0-7 punktów
5. Opinię wychowawcy: 0-20
- wzorowa – 20 punktów
- bardzo dobra – 15 punktów
- dobra – 8 punktów
- poprawna – 0 punktów
- nieodpowiednia – 0 punktów
- naganna – 0 punktów
Łącznie do zdobycia: 106 punktów.
Do projektu kwalifikowani są uczniowie z najwyższą liczbą punktów.
W celu rekrutacji zostaje powołany zespół, w skład którego wchodzą: przewodniczący i trzech
członków. Na podstawie sumy uzyskanych punktów Komisja sporządza dwie listy kandydatów na
staż: główną i rezerwową. W razie konieczności, np. wypadki losowe lub rezygnacja wcześniej
zakwalifikowanych uczestników, z listy rezerwowej zostaje uzupełniony nabór.
W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach decyduje
kryterium dochodowości (na podstawie oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna). Rekrutacji
dokona komisja w składzie: Dyrektor szkoły, Koordynator projektu, nauczyciel języka
niemieckiego, nauczyciele przedmiotów zawodowych.
Zespół sporządzi protokół z prac
związanych z rekrutacją.
Procedura odwoławcza: uczniowie niezakwalifikowani mają prawo do odwołania się od decyzji
komisji do dyrektora szkoły, który po zasięgnięciu opinii u wychowawców uczniów odwołujących
się, podejmuje ostateczną decyzję. Odwołanie, w formie pisemnej, powinno być złożone w
sekretariacie szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. Dyrektor podejmuje
ostateczną decyzję w terminie 3 dni.
Zasady rekrutacji są udostępniane uczniom na tablicy ogłoszeń i przedstawiane na godzinach
wychowawczych. Wyniki rekrutacji publikowane są po jej przeprowadzeniu oraz ogłaszane na
apelu szkolnym.
Uczniowie i rodzice na życzenie mają wgląd do dokumentacji prowadzonej przez Zespół
Rekrutacyjny.
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