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Regulamin rekrutacji 

odbywającej się w ramach projektu „Polsko – Niemieckie Konsorcjum Praktyk Zawodowych” 
Zespołu Szkół nr 9 w Koszalinie  

 

1. Żeby wziąć udział w rekrutacji należy przesłać CV, wg wzoru europass.cedefop.europa.eu  

w języku angielskim, na adres; dorota.pawelska@semperavanti.org  do dnia 16.03.2018. 

2. Podstawą kwalifikacji jest lista rankingowa, utworzona na podstawie poniższych 

kryteriów rekrutacji: 

a) Ocena z zachowania – 15 punktów  

b) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – 30 punktów 

c) Średnia ocen z języków obcych – 15 punktów 

d) List motywacyjny nt. „Dlaczego chciałabyś/chciałbyś uczestniczyć w projekcie?” – 

20 punktów 

e) Rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim – 20 punktów 

W sumie 100 punktów. 

3. Kryterium wstępnym będzie brak zagrożenia brakiem promocji, w tym pozytywna ocena 

z języka niemieckiego w poprzednim okresie (półroczu).  

4. Rekrutację przeprowadzi komisja składająca się ze szkolnego koordynatora projektu, 

nauczyciela niemieckiego/pedagoga zgodnie z zasadami równych szans i na podstawie 

szczegółowego regulaminu udziału w projekcie. 

5. Na ilość zgromadzonych w postępowaniu rekrutacyjnym punktów nie mają wpływu płeć 

ani informacje zamieszczone w dokumencie „Informacja o uczestniku”. 

6. Zadeklarowanie przez ucznia chęci udziału w stażu skutkuje umieszczeniem na liście 

kandydatów. 

7. Z listy osób zgłoszonych do projektu wybranych zostanie 4 uczniów, które posiadają 

największą liczbę punktów rekrutacyjnych wg zawodów i zostają uczestnikami Projektu. 

Pozostałe osoby zostaną zakwalifikowane na listę rezerwową. Miejsce na liście rezerwowej 

będzie zależne od uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych. 

8. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane do udziału w stażu zagranicznym 

w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej. Podstawą kwalifikowania osób z listy 
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rezerwowej będzie spełnianie kryteriów formalnych oraz liczba punktów rekrutacyjnych 

na liście rezerwowej. 

9. Pierwsza osoba z listy rezerwowej jest zobowiązana do uczestniczenia we wszystkich 

kursach i szkoleniach oraz aktywnościach projektowych, na takich samych zasadach jak 

uczestnicy projektu. 

10.W celu potwierdzenia uczestnictwa należy dostarczyć podpisany regulamin uczestnictwa 

w Projekcie zawierający własnoręcznie podpisane przez Uczestnika oświadczenie 

o zapoznaniu się z jego treścią i zaakceptowaniu warunków uczestnictwa w Projekcie (w 

przypadku osób niepełnoletnich na dokumentach aplikacyjnych musi się także znaleźć 

podpis opiekuna prawnego). 

11.Odwołanie od wyników rekrutacji należy złożyć pisemnie w terminie 7 dni od daty 

opublikowania listy, drogą pisemną na ręce dyrektora szkoły. 

 


