
                                                                                                                                              

                                                                       
 
 
 

                                                                                                                                                                           

Projekt „BEZPIECZNE PRZESTRZENIE-ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY” 

realizowany w ramach Akcji 1. w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w roku 2015 z 

Narodowej Agencji  Programu Erasmus+. 

 

 

 

2015-1-PL01-KA102-014731 
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI/KRYTERIA NABORU  

 

1. Liczba stażystów biorących udział w projekcie, trzy grupy po 16 osób.  

2. Kandydatami do uczestniczenia w stażach odbywających się w ramach Programu  

    Erasmus+ są uczniowie klasy I, II i III o profilu technik budownictwa i technik architektury  

    krajobrazu w Zespole Szkół Technicznych w Elblągu.  

3. Uczestnicy stażu zostaną wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym.  

4. Komisja rekrutacyjna w składzie:  

a) dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu  – mgr inż. Hanna Mierzejewska;  

b) kierownik szkolenia praktycznego w Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu  –  

mgr inż. Włodzimierz Pabis;  

c) nauczyciel przedmiotów zawodowych – koordynator projektu – mgr inż. Bartłomiej 

Brzeziński;  

d) nauczyciel języka niemieckiego – mgr Krzysztof Łęga;  

e) wychowawca klasy  – mgr Anna Pietrzak;  

f) wychowawca klasy  – mgr Mirosława Legan;  

g) wychowawca klasy  – mgr Dorota Bobrowicz. 

 

5. Rekrutacja oraz testy sprawdzające w ramach programu Erasmus + odbywać się  

    będą od 5 X 2015 do 19 X 2015r. Terminy testów językowych dla poszczególnych klas: 

- klasa I i II – 15 października 2015 

- klasa III – 19 października 2015. 

  

6. Uczeń ubiegający się o staż w ramach Projektu musi spełnić następujące kryteria:  

a) ukończone 16 lat w dniu aplikowania do uczestnictwa,  

b) wykazać się znajomością języka obcego(preferowany niemiecki) w stopniu 

komunikatywnym, - ocena dokonana przez nauczyciela j. obcego na podstawie testu 

sprawdzającego kompetencje językowe 

c) czynnie uczestniczyć w życiu szkoły oraz aktywnie kreować pozytywny wizerunek 

szkoły w środowisku lokalnym z wyszczególnieniem udziału w olimpiadach, 



                                                                                                                                              

                                                                       
 

konkursach i współpracy przy organizacji uroczystości szkolnych i lokalnych (opinia 

wychowawcy) 

d) brać udział w zajęciach pedagogiczno – kulturowo - językowych mających na celu 

przygotowanie do uczestnictwa w stażu 

e) wykazać się wiadomościami i umiejętnościami zawodowymi na poziomie co najmniej 

dobrym,  

f) czynnie uczestniczyć w zajęciach praktycznych i praktyce zawodowej. 

 

7. Uczeń ubiegający się o udział w stażu w ramach Projektu musi złożyć w wyznaczonym 

terminie:  

a) deklarację uczestnictwa,  

b) formularz zgłoszeniowy 

c) wymagane orzeczenia z poradni lub orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy 

uczniów ze specjalnymi potrzebami),  

d) zgodę rodziców( jeżeli uczeń nie jest pełnoletni),  

e) zgodę na przetwarzanie danych osobowych,  

 

8. Komisja rekrutacyjna w składzie wymienionym w punkcie 4. dokona zakwalifikowania 

kandydatów na podstawie poniższych kryteriów:  

 

a). znajomość języka niemieckiego: max 36 punktów  (na podstawie ocen za II semestr  

     2014/2015 lub ocena na koniec gimnazjum: celujący – 12 punktów., bardzo dobry – 10   

     punktów., dobry – 8 punktów., dostateczny – 6 punkty, dopuszczający – 4 punkty.).  

     Punktacja za test językowy i rozmowę kwalifikacyjną  z nauczycielem: celujący - 24  

     punkty, bardzo dobry - 20 punktów, dobry – 16 punktów, dostateczny– 12 punktów,  

     dopuszczający – 8 punkty. 

 

b). oceny z przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka) : max 28 punktów (na podstawie  

     ocen za rok  2014/2015 a dla klas pierwszych ocen końcowych z gimnzajum)– średnia  

     ocen z tych przedmiotów - średnia ocen powyżej 5,01 - 28 punktów, średnia ocen w  

     przedziale od 4,55 do 5,00 - 22 punkty, średnia ocen w przedziale od 3,55 do 4,54 - 16  

     punktów, średnia ocen w przedziale od 3,0 do 3,54 - 10 punktów, średnia ocen w  

     przedziale od 2,54 do 2,99 - 4 punkty,  

 

c). ocena z zachowania na koniec roku szkolnego 2014/15– max 12 punktów: wzorowe – 12  

     punktów, bardzo dobre – 10 punktów, dobre – 8 punktów, poprawne – 6 punktów,  

     nieodpowiednie i naganne – 0 punktów.  

 

d). ocena wychowawcy na podstawie zaangażowania w życie klasy i szkoły oraz opinii  

     nauczycieli  oraz  uczęszczania na obowiązkowe zajęcia szkolne - razem max 24 punkty. 

 

 

 

 



                                                                                                                                              

                                                                       
 

9. Spośród wszystkich kandydatów komisja rekrutacyjna wybierze 52 osoby z największą  

    ilością punktów( 48 osób – lista główna, 4 osoby – lista rezerwowa). 

 

    Suma maksymalna punktów – 100 punktów. 

    Na podstawie sumy uzyskanych punktów komisja sporządzi dwie listy uczniów (główną  

    i rezerwową), którzy zostaną objęci programem praktyk. W przypadku zdarzenia losowego 

     lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem (nieobecności na zajęciach,   

    spotkaniach informacyjnych) przez ucznia umieszczonego na liście głównej, zostanie on  

    wykluczony z wyjazdu na zagraniczny staż a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy  

    rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności.  

 

10. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od niekorzystnej decyzji komisji  

      rekrutacyjnej w formie pisemnej skierowanej do koordynatora projektu w terminie 2 dni  

      roboczych od chwili ogłoszenia wyników rekrutacji. Wyłącznym powodem odwołania  

      mogą być ewentualne błędy i uchybienia proceduralne.  

 

11. Wszelkie pisma związane z rekrutacją należy składać do Pani Anny Pietrzak oraz 

Pana Bartłomieja Brzezińskiego  do dnia 12 października 2015 roku.  

 

12.Ogłoszenie wyników naboru nastąpi 22 października 2015. 

 


