
  
 
 

 

 

Zespół Szkół nr 1 im. Jana  Kilińskiego w Kłobucku 

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY KRYTERIA NABORU I ZASADY REKRUTACJI 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji w Projekcie o nr 2022-1-PL01-KA121-VET-

000054615. 

2. Beneficjentem Projektu jest Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku  

3. Udział uczestników Projektu jest bezpłatny (przygotowanie kulturowe i językowe, utrzymanie 

uczestników, koszty podróży, ubezpieczenie, kieszonkowe). 

 

§ 2 

KOMISJA REKRUTACYJNA 

1. Zadaniem Komisji będzie analiza dokumentacji oraz przeprowadzenie ewentualnych rozmów 

kwalifikacyjnych z uczniami zainteresowanymi stażem.  

2. Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

 Dyrektor ZS Nr 1  

  Kierownik szkolenia praktycznego  

 Nauczyciel przedmiotów zawodowych z branży mechanicznej  

 Nauczyciel przedmiotów zawodowych z branży logistycznej  

 Nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznej.   

3. W ramach potrzeb konsultantami zespołu będą wychowawcy uczniów – kandydatów do 

odbycia stażu.  

§ 3 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
Do Konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w tym paragrafie: 

1. Są uczniami ZS Nr 1w Kłobucku w roku szkolnym 2022/2023.  
2. Uczą się na kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanik, 

technik logistyki.  
3. Cechuje je zainteresowanie specjalizacją, w której się kształcą.   
4. Będą brały udział w spotkaniach, mających na celu przygotowanie potencjalnych uczniów do 

wyjazdów na staże. 
5. Wypełniły właściwy formularz zgłoszeniowy 
6. Będą brały udział w organizowanych przez ZS Nr 1 przyjęciach okolicznościowych lub w 

aktywnym promowaniu swoich zawodów.  
7. Kandydaci, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego, mają obowiązek zapoznać się z 

całością tekstu niniejszego Regulaminu. 
 

§ 4 
KRYTERIA WYBORU 

1. Podczas rekrutacji kandydaci będą oceniani przez Komisję Rekrutacyjną według następujących 

kryteriów: 

 warunek dostępu: minimum ocena poprawna z zachowania,  



  
 
 

 

 średnia z przedmiotów zawodowych x2,   

 średnia z ocen ogólnokształcących x1,  

 ocena z zachowania (poprawna 0, dobra 4, b. dobra 6, wzorowa 8p.)  

 rozmowa kwalifikacyjna prowadzona z komisją, w dużej części w jęz. angielskim (5 p. za treść 

odpowiedzi, 5 p. za umiejętności językowe),  

 dodatkowe aktywności na rzecz szkoły/społeczności lokalnej (w sumie max 3 p. – do decyzji 

KR). 

 
§ 5 

WYMAGANIA FORMALNE 

Uczeń zgłaszający swoją kandydaturę na wyjazd na staż powinien złożyć do członków zespołu 

projektowego następujące dokumenty: 

1. Złożenie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.  

2. W przypadku osoby niepełnoletniej formularz musi zostać podpisany przez rodzica/opiekuna 

prawnego. 

3. Złożenie zgody rodziców/opiekuna prawnego na wyjazd za granicę.  

4. Złożenie pisma dotyczącego zobowiązania do uczestnictwa w przygotowaniu kulturowym i 

pedagogicznym oraz językowym 

5. Stawienia się na rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzoną przez Komisję Rekrutacyjną w 

wyznaczonym terminie. 

§ 6 

ZASADY NABORU 

1. Na podstawie uzyskanych punktów zostanie ustalona lista rankingowa, a na jej podstawie 

zostaną wybrani uczestnicy (zgodnie z podaną liczebnością dla profilu) do projektu. W 

przypadku równej liczby punktów do projektu zakwalifikowani zostaną uczniowie o mniejszych 

szansach np. mający trudną sytuację rodzinną, finansową, mieszkający na terenach wiejskich 

(do decyzji KR). 

2. Komisja Rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową kandydatów do wyjazdów na 

staże. 

3. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady 

równości płci. 

4. Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej nauczyciel angielskiego może stwierdzić, że poziom 

umiejętności komunikacyjnych jest zbyt niski, by uczeń nawet po zajęciach przygotowawczych 

mógł odbyć staż w taki sposób, żeby udało się osiągnąć planowane jego efekty. Uczniowie tacy 

nie spełniają warunku dostępu do projektu.  

5. W razie rezygnacji lub usunięcia kandydata z udziału w projekcie, zostanie wybrana osoba z 

listy rezerwowej, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. 

 

§ 7 

ODWOŁANIE OD DECYZJI 

1. Każdemu uczniowi, który złożył Formularz Zgłoszeniowy i wszystkie wymagane załączniki i nie 

zakwalifikował się do udziału w projekcie, przysługuje prawo jednokrotnego odwołania się od 

decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie 1 tygodnia od ogłoszenia wyników rekrutacji.  



  
 
 

 
2. Uczeń składa wówczas do Sekretariatu szkoły pisemny wniosek odwoławczy, który musi 

zawierać: datę, dane ucznia, dane szkoły, powód zakwestionowania decyzji Komisji 

Rekrutacyjnej i/ lub wskazanie konkretnych zarzutów o charakterze proceduralnym, jeżeli 

zdaniem ucznia naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem, podpis ucznia. 

3. Komisja odpowie na wniosek do 7 dni roboczych od złożenia odwołania 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Beneficjent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w 

przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę zasad realizacji Projektu, a także w 

przypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów 

uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu.  

2.  Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Dyrektora Zespołu 

Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku oraz Koordynatora Projektu.  

3. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


