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Zasady rekrutacji i kryteria naboru uczniów w projekcie 
„Dualne kształcenie zawodowe w postindustrialnej 

rzeczywistości” 
 

§ 1 
 

1. Rekrutacja na praktykę zawodową w ramach Projektu przeprowadzana jest w formie 
konkursu.  

2. Nabór będzie przeprowadzony oddzielnie dla dwóch mobilności: 
− I tura naboru  –  wrzesień 2015r., 
− II tura naboru  –  wrzesień 2016r.  

 
§ 2 

 
1. Rekrutacji uczniów biorących udział w projekcie dokonują komisje w poszczególnych 

szkołach w składzie: 
− Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły, 
− Nauczyciel języka angielskiego,  
− Doradca zawodowy lub koordynator projektu.  

2. Skład komisji powołuje Dyrektor szkoły w poszczególnych szkołach biorących udział 
w projekcie. 

§ 3 
 
Do uczestnictwa w projekcie są uprawnione osoby, które: 

1. Są uczniami kształcącymi się w następujących zabrzańskich szkołach 
ponadgimnazjalnych: 

− Zespole Szkół nr 10 im. prof. J. Groszkowskiego - w zawodzie technik 
informatyk, 

− Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego - w zawodzie 
technik budownictwa,  

− Centrum Edukacji - w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej,  

− Zespole Szkół nr 17 - w zawodzie technik obsługi turystycznej. 
2. Kształcą się w klasie, w której w danym roku szkolnym przewidziana jest miesięczna 

praktyka zawodowa określona w szkolnym programie nauczania danego zawodu. 
3. Uzyskały najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych na świadectwie 

promocyjnym w poprzednim roku szkolnym. 
4. Uzyskały najwyższą ocenę z  języka angielskiego na świadectwie promocyjnym 

w poprzednim roku szkolnym. 
5. Uzyskały najlepsze wyniki z testu sprawdzającego kompetencje językowe z języka 

angielskiego.  
6. Wykażą zaangażowanie w przygotowaniach do  uczestnictwa w projekcie. 

 
§ 4 

 
1. Uczeń zgłaszający swoją kandydaturę do udziału w projekcie powinien złożyć 

u szkolnego koordynatora projektu formularz zgłoszeniowy w terminie do:  
− grupa I  -  25.09.2015r., 
− grupa II  -  20.09.2016r.  

 
§ 5 

 
1. Podstawą kwalifikacji ucznia do projektu jest suma punktów otrzymanych za: 

− test sprawdzający kompetencje językowe (język angielski), 
− ocena z języka angielskiego na koniec poprzedniego roku szkolnego,  
− średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec poprzedniego roku szkolnego.  

2. Na podstawie sumy uzyskanych punktów szkolne Komisje sporządzą listy uczniów 
zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy rezerwowe. 

mailto:ckp@ckp.zabrze.pl�


 

 

Centrum Kształcenia 
Praktycznego 

i Ustawicznego w Zabrzu 
tel. 32 370 15 99 

www.ckp.zabrze.pl 
ckp@ckp.zabrze.pl 

 

Zespół Szkół Nr 10 
w Zabrzu 

tel. 32 271 11 77 
www.zs10.zabrze.pl 

school@zs10.zabrze.pl 

 

Zabrzańskie Centrum 
Kształcenia Ogólnego 

i Zawodowego 
tel. 32 271 27 67 

www.zckoiz.zabrze.pl 
zckoiz@interia.pl 

 
Centrum Edukacji 
tel. 32 271 05 53 
www.ce.zabrze.pl 

centrum_edukacji@onet.eu 

 

Zespół Szkół Nr 17 
w Zabrzu 

tel. 32 278 55 79 
www.zs17zabrze.com 

sekretariat@zs17zabrze.com  

 

ASEMKA 
www.maison-saint-

etienne.com 

Projekt "Dualne kształcenie zawodowe w postindustrialnej rzeczywistości" 
Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+  

3. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów, o kolejności kandydatów na listach 
decyduje średnia ocen z przedmiotów zawodowych. 

4. W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się ucznia 
(nieobecności na zajęciach przygotowawczych, spotkaniach informacyjnych),  zostanie 
on wykluczony z udziału w projekcie, a jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej 
z zachowaniem ustalonej na niej kolejności. 

 
§ 6 

 
1. Dla obliczenia sumy punktów uzyskanej w procesie rekrutacji, stosuje się następujące 

zasady punktacji: 
− test językowy  0-10 pkt., 
− średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskanych na świadectwie 

promocyjnym w poprzednim roku szkolnym  0-20 pkt., 
− ocena z języka angielskiego uzyskana na świadectwie promocyjnym w poprzednim 

roku szkolnym  0-10 pkt.  
2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 40 punktów. 

 
§ 7 

 
1. Komisja rekrutacyjna przyznaje prawo udziału w projekcie uczniom, którzy uzyskali co 

najmniej 50% pkt. możliwych do uzyskania.  
2. Z przeprowadzonej rekrutacji w turze I i II sporządzone zostaną protokoły. 

 
§ 8 

 
1. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z listą osób 

rezerwowych opublikowane zostanie na stronie projektu lidera konsorcjum i szkolnych 
stronach internetowych oraz w gablotach dotyczących projektu w poszczególnych 
szkołach w następujących terminach: 
− grupa I  -  15.10.2015r., 
− grupa II  -  15.10.2016r.  

2. Całość dokumentacji związanej z rekrutacją uczestników projektu przechowywana 
będzie u lidera konsorcjum - w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 
w Zabrzu, ul. 3 Maja 95. 
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