REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW
Regulamin określający kryteria i zasady rekrutacji do projektu „Staże zawodowe dla Leśników”
w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz
mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach
Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe
§1
Rekrutacja do projektu na zagraniczną praktykę prowadzoną w formie konkursu w oparciu o:




Zasady równego dostępu do informacji o realizowanym projekcie;
Równość szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez względu na
płeć, wiek, wyznanie, pochodzenie, itd.;
Jasno i przejrzyście określone kryteria naboru.
§2

Rekrutacji dokonuje Zespół Rekrutacyjny w składzie:






Dyrektor ZSL w Lesku
Nauczyciel zajęć praktycznych
Dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych
Nauczyciel języka niemieckiego
Nauczyciel języka angielskiego
§3

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające określone wymagania:







Są uczniami ZSL w Lesku w wieku 16-19 lat uczący się w systemie dziennym
Uzyskały wysoką średnią ocen z przedmiotów zawodowych
Mający co najmniej poprawną ocenę z zachowania
Cechuje ich zainteresowanie wybranym kierunkiem
Posiadają umiejętność posługiwania się językiem obcym w stopniu podstawowym
Czynnie uczestniczą w życiu szkoły oraz kreują pozytywny wizerunek szkoły w środowisku
lokalnym
§4

Zakwalifikowanie ucznia do udziału w projekcie dokonane zostanie na podstawie skali punktowej.
Punkty przyznawane będą za oceny z języka niemieckiego lub angielskiego, za średnią ocen
z przedmiotów zawodowych oraz za ocenę z zachowania w roku szkolnym 2015/2016. Będą
przyznawane również za znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na podstawie rozmowy.
Zasady punktowania w przypadku oceny języka niemieckiego lub angielskiego:







Dopuszczająca – 0 pkt.
Dostateczna – 5 pkt.
Dobra – 10 pkt.
Bardzo dobra – 20 pkt.
Celująca 30 pkt.

Zasady punktowania w przypadku średniej ocen z przedmiotów zawodowych:







Do 2,9 – 0 pkt.
Od 3,0 do 3,5 – 5 pkt.
Od 3,6 do 3,9 – 10 pkt.
Od 4,0 do 4,5 – 20 pkt.
Od 4,6 do 5,0 – 30 pkt.
Powyżej 5,0 – 40 pkt.

Zasady punktowania w przypadku oceny z zachowania:





Poniżej dobrej – 0 pkt.
Dobra – 10 pkt.
Bardzo dobra – 20 pkt.
Wzorowa – 30 pkt.

Zasady punktowania ze znajomości języka niemieckiego lub angielskiego na podstawie rozmowy:






Poniżej dostatecznej – 0 pkt.
Dostateczna – 5 pkt.
Dobra – 10 pkt.
Bardzo dobra – 20 pkt.
Celująca – 30 pkt.

Uwzględniane będą również szczególne osiągnięcia:



Udział w olimpiadzie lub konkursie z przedmiotów zawodowych na szczeblu wojewódzkim,
krajowym – 10 pkt.
Tytuł finalisty lub laureata na szczeblu krajowym – 20 pkt.

Łącznie do zdobycia jest 150 punktów. Suma zdobytych punktów decyduje o miejscu kandydata na
liście. Spośród wszystkim kandydatów Zespół Rekrutacyjny wybierze 12 osób z największą ilością
punktów.
Na podstawie sumy uzyskanych punktów komisja sporządzi dwie listy uczniów (główną i rezerwową),
którzy zostaną objęci programem praktyk. W przypadku gdy kilku uczniów uzyska taką samą liczbę
punktów, zdecyduje większa ilość punktów uzyskanych za szczególne osiągnięcia.
§5
Kandydat zgłaszający swoją kandydaturę będzie zobowiązany do:


Pozytywnego zaliczenia testu językowego – angielskiego i niemieckiego. W przypadku
zdobycia przez kandydatów takiej samej ilości punktów z testu przewidziana jest rozmowa
kwalifikacyjna.



Dostarczenia wypełnionego formularza rekrutacyjnego do 16.03.2017r. w sekretariacie
szkoły.
§6

Decyzja Zespołu Rekrutacyjnego i przygotowanie ostatecznej listy uczestników oraz listy rezerwowej
zostanie ogłoszona do 23.03.2017r.
§7
Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z listą rezerwową będzie dostępna
w sekretariacie ZSL w Lesku, na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.
§8
Kandydat będzie miał prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie bez ponoszenia
odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora
placówki w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.
§9
Od decyzji Zespołu Rekrutacyjnego przysługuje odwołanie w terminie 7 dni do Dyrektora Zespołu
Szkół Leśnych w Lesku.

