Regulamin rekrutacji do projektu
„Europejskie praktyki dla ZS nr 1 z Sokołowa Podlaskiego”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Niniejszy regulamin określa zakres warunków I tury rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Europejskie praktyki dla ZS nr 1 z Sokołowa Podlaskiego” współfinansowanym ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój, na podstawie umowy numer 2018-1-PL01-KA102- 049097.
2) Niniejsza tura rekrutacji skierowana jest do uczniów następujących profili kształcenia:
• technik hotelarstwa – 15 osób,
• technik ekonomista – 10 osób,
• mechanik pojazdów samochodowych – 10 osób.
3) Rekrutacja zostanie przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora
Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim na mocy Zarządzenia.
Podczas Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej jej członkowie dokonają weryfikacji Formularzy
zgłoszeniowych oraz opracują Listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz Listę
osób rezerwowych.
4) W sytuacji rezygnacji lub niemożności udziału w projekcie ucznia z Listy głównej, na jego
miejsce zakwalifikowana zostaje kolejna osoba z Listy rezerwowej. To samo dotyczy
wykluczenia osoby zakwalifikowanej z tytułu nagannego zachowania lub niewypełnienia
obowiązków związanych z uczestnictwem w projekcie.

2. TERMIN REKRUTACJI
1) Rekrutacja rozpoczyna się 27 sierpnia 2018 roku. Uczniowie mogą składać poprawnie
wypełnione formularze zgłoszeniowe w Sekretariacie Szkoły do 7 września 2018.
2) Formularze zgłoszeniowe znajdują się w Sekretariacie szkoły oraz na jej stronie internetowej
w wersji elektronicznej do pobrania.
3) Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz Lista osób rezerwowych zostaną
opublikowane 10 września 2018 roku.
4) Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługują 3 dni odwołania. tj. do 14 września 2018 roku. W
tym dniu po rozpatrzeniu ewentualnych zażaleń i skarg wyniki rekrutacji zostaną ostatecznie
zatwierdzone.
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5) Od dnia ostatecznego zatwierdzenia wyników rekrutacji (14 września 2018), uczestnikom
przysługują 3 dni kalendarzowe na rezygnację z udziału w projekcie bez potrzeby podawania
powodu, bez ponoszenia żadnych kosztów. Taka deklaracja musi zostać złożona na piśmie do
Sekretariatu szkoły. Po tym terminie, rezygnacja z udziału w projekcie bez uzasadnionej
przyczyny może wiązać się z obowiązkiem częściowego lub całkowitego zwrócenia
przyznanego dofinansowania przez rezygnującego ucznia.

3. KRYTERIA REKRUTACYJNE I ZASADY PUNKTACJI
1) Kryteria rekrutacyjne i zasady punktacji:
•

•

średnia ocen z przedmiotów zawodowych – max. 12 pkt;
−

3,0 - 3,99: 4 pkt

−

4,0 - 4,99: 8 pkt

−

5,0 - 6,0: 12 pkt

ocena z języka angielskiego – max. 5 pkt;
−

dopuszczający: 1 pkt

−

dostateczny: 2 pkt

−

dobry: 3 pkt

−

bardzo dobry: 4 pkt

−

wzorowy: 5 pkt

•

ocena z testów znajomości języka angielskiego – max. 10 pkt;

•

frekwencja – max. 3 pkt;

•

•

−

0 - 79,99 %: 1 pkt

−

80 - 89,99 %: 2 pkt

−

90 – 100 %: 3 pkt

zachowanie – max. 4 pkt;
−

poprawne: 1 pkt

−

dobre: 2 pkt

−

bardzo dobre: 3 pkt

−

wzorowe: 4 pkt

średnia ocen z przedmiotów ogólnych – max. 5 pkt;
−

3,0 - 3,49: 1 pkt

−

3,5 - 3,99: 2 pkt

−

4,0 - 4,49: 3 pkt

−

4,5 - 4,99: 4 pkt

−

5,0 - 6,0: 5 pkt
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•

aktywność dodatkowa ucznia – max. 6 pkt;
−

•

1 pkt za każdy rodzaj aktywności

sytuacja życiowa (mniejsze szanse) – max. 10 pkt.
−

dodatkowe 10 punktów

2) W sytuacji identycznej liczby punktów, która decydować będzie o zakwalifikowaniu kandydata
na listę główną lub na listę rezerwową zorganizowana zostanie dodatkowa rozmowa
kwalifikacyjna, której wynik będzie rozstrzygający.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) W przypadkach, których regulamin niniejszy nie obejmuje decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły.
2) Czas obowiązywania niniejszego regulaminu obejmuje czas trwania całego projektu.
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