
 

1 Projekt „Najlepszy w zawodzie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 

 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu 

Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Najlepszy w zawodzie” 

dla szkół zawodowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin 

 
 

Szczegółowe kryteria rekrutacji na poszczególne formy wsparcia w ramach Projektu „Najlepszy w zawodzie” 
 

L.p. 

Szkoła 

prowadząca 

rekrutację 

Wsparcie w ramach projektu Grupa docelowa Szczegółowe kryteria rekrutacji 

1 Zespół Szkół nr 

1 im. Mikołaja 

Kopernika  

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają 

wsparcie w postaci: 

1) dodatkowych zajęciach 

rozwijających kompetencje 

zawodowe; 

2) dodatkowe zajęcia z języka obcego 

(j. niemiecki lub j. angielski); 

3) Indywidualne doradztwo 

zawodowe; 

4) staże zawodowe u pracodawców. 

Uczniowie Technikum 

Zawodowego nr 1  

(specjalność technik 

hotelarstwa) -  łącznie 

34 osoby 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu o 

następujące kryteria: 

1) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – 30 pkt  

(średnia badana / średnia najwyższa x 30 pkt);  

2) Ocena z zachowania – 10 pkt  

(wzorowe – 10 pkt; bardzo dobre – 8 pkt; dobre – 6 pkt, poprawne – 4 pkt); 

3) Chęć udziału w projekcie – 10 pkt; 

4) Frekwencja na zajęciach – 30 pkt  

(frekwencja badana / frekwencja najwyższa x 30 pkt); 

5) Opinia wychowawcy/pedagoga rekomendująca udział w formie wparcia – 20 

pkt. 

 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów zawodowych, oceny z zachowania oraz 

frekwencji na zajęciach pod uwagę bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia  

w ostatnim okresie klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub na koniec semestru. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Projekt „Najlepszy w zawodzie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 

 

 

2 Zespół Szkół nr 

1 im. Mikołaja 

Kopernika  

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają 

wsparcie w postaci: 

1) udziału w warsztatach 

zawodoznawczych; 

2) dodatkowych zajęciach 

rozwijających kompetencje 

zawodowe; 

3) Indywidualne doradztwo zawodowe; 

4) staże zawodowe u pracodawców. 

Uczniowie Technikum 

Handlowego – łącznie 

26 osób 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu  

o następujące kryteria: 

1) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – 30 pkt  

(średnia badana / średnia najwyższa x 30 pkt);  

2) Ocena z zachowania – 10 pkt  

(wzorowe – 10 pkt; bardzo dobre – 8 pkt; dobre – 6 pkt, poprawne – 4 pkt); 

3) Chęć udziału w projekcie – 10 pkt; 

4) Frekwencja na zajęciach – 30 pkt  

(frekwencja badana / frekwencja najwyższa x 30 pkt); 

5) Opinia wychowawcy/pedagoga rekomendująca udział w formie wparcia – 20 

pkt. 

 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów zawodowych, oceny z zachowania oraz 

frekwencji na zajęciach pod uwagę bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia  

w ostatnim okresie klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub na koniec semestru. 

3 Zespół Szkół nr 

1 im. Mikołaja 

Kopernika 

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają 

wsparcie w postaci: 

1) udziału w warsztatach 

zawodoznawczych; 

2) indywidualnego doradztwa 

zawodowego. 

Uczniowie Technikum 

Zawodowego nr 1 

(specjalność: technik 

hotelarstwa)  

i Technikum 

Handlowego – łącznie 

154 osoby 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu  

o następujące kryteria: 

1) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – 30 pkt  

(średnia badana / średnia najwyższa x 30 pkt);  

2) Ocena z zachowania – 10 pkt  

(wzorowe – 10 pkt; bardzo dobre – 8 pkt; dobre – 6 pkt, poprawne – 4 pkt); 

3) Chęć udziału w projekcie – 10 pkt; 

4) Frekwencja na zajęciach – 20 pkt  

(frekwencja badana / frekwencja najwyższa x 20 pkt); 

5) Opinia wychowawcy/pedagoga rekomendująca udział w formie wparcia – 30 

pkt. 

 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów zawodowych, oceny z zachowania oraz 

frekwencji na zajęciach pod uwagę bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia w 

ostatnim okresie klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub na koniec semestru. 
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4 Zespół Szkół nr 

1 im. Mikołaja 

Kopernika 

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają 

wsparcie w postaci udziału w grupowym 

doradztwie zawodowym 

Uczniowie Technikum 

Zawodowego nr 1  

i Technikum 

Handlowego – łącznie 

4 klasy 

Wsparciem objęci zostaną uczniowie wszystkich klas Technikum Zawodowego nr 1 

i Technikum Handlowego kończący naukę w roku szkolnym 2014/15.  

5 Zespół Szkół nr 

7 im. 

Bronisława 

Bukowskiego 

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w 

projekcie otrzymają wsparcie w postaci: 

1) udziału w szkoleniu z zakresu 

nowoczesnych technik montażu 

sieci; 

2) udziału w dodatkowych zajęciach 

rozwijających kompetencje 

zawodowe pozwalające na 

podjęcie stażu u pracodawców; 

3) stażu u pracodawców; 

4) indywidualnego doradztwa 

zawodowego. 

Uczniowie Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej nr 4 

– łącznie 16 uczniów 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu o 

następujące kryteria: 

1) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – 20 pkt  

(średnia badana / średnia najwyższa x 20 pkt);  

2) Średnia wszystkich ocen – 10 pkt  

(średnia badana / średnia najwyższa x 10 pkt) 

3) Ocena z zachowania – 10 pkt  

(wzorowe – 10 pkt; bardzo dobre – 8 pkt; dobre – 6 pkt, poprawne – 4 pkt); 

4) Chęć udziału w projekcie – 10 pkt; 

5) Frekwencja na zajęciach – 20 pkt  

(frekwencja badana / frekwencja najwyższa x 20 pkt); 

6) Opinia wychowawcy/pedagoga rekomendująca udział w formie wparcia – 20 

pkt; 

7) Sytuacja społeczno-ekonomiczna – 10 pkt (zamieszkanie na obszarach 

wiejskich – 10 pkt, opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-

pedagogicznej – 8 pkt, pochodzenie z rodziny wielodzietnej – min. troje dzieci 

w rodzinie – 6 pkt) 

 

W przypadku średniej ocen, oceny z zachowania oraz frekwencji na zajęciach pod 

uwagę bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia w ostatnim okresie 

klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie roku szkolnego lub 

na koniec semestru. 
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6 Zespół Szkół nr 

7 im. 

Bronisława 

Bukowskiego 

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w 

projekcie otrzymają wsparcie w postaci 

udziału w grupowym doradztwie 

zawodowym 

Uczniowie Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej nr 4 

i Technikum 

Budowlanego – łącznie 

8 klas 

Wsparciem objęci zostaną uczniowie wszystkich klas Technikum Budowlanego  

i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 kończący naukę w roku szkolnym 2014/15.  

7 Zespół Szkół nr 

7 im. 

Bronisława 

Bukowskiego 

Uczniowie zakwalifikowani do udziału  

w projekcie otrzymają wsparcie w 

postaci udziału w indywidualnym 

doradztwie zawodowym 

Uczniowie Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej nr 4 

i Technikum 

Budowlanego 

 

Wsparciem objęci zostaną wszyscy zainteresowani uczniowie według kolejności 

zgłoszeń.  

8 Zespół Szkół nr 

8 im. Tadeusza 

Kościuszki 

Uczniowie zakwalifikowani do udziału  

w projekcie otrzymają wsparcie  

w postaci: 

1) udziału w warsztatach z zakresu 

dekorowania wyrobów 

cukierniczych; 

2) indywidualnego doradztwa 

zawodowego. 

 

Uczniowie Technikum 

Zawodowego nr 2 

(zawód: technik 

technologii żywności)  

i Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej nr 2 

(zawód: cukiernik) – 

łącznie 20 osób 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu o 

następujące kryteria: 

1) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – 50 pkt  

(średnia badana / średnia najwyższa x 50 pkt);  

2) Ocena z zachowania – 10 pkt  

(wzorowe – 10 pkt; bardzo dobre – 6 pkt; dobre – 4 pkt); 

3) Chęć udziału w projekcie (uzasadniona) – 10 pkt; 

4) Frekwencja na zajęciach – 10 pkt  

(frekwencja badana / frekwencja najwyższa x 10 pkt); 

5) Opinia wychowawcy/pedagoga rekomendująca udział w formie wparcia – 15 

pkt; 

6) Sytuacja społeczno-ekonomiczna – 15 pkt  

(zamieszkanie na obszarach wiejskich – 5 pkt, opinia lub orzeczenie poradni 

psychologiczno-pedagogicznej – 5 pkt, pochodzenie z rodziny wielodzietnej – 

min. troje dzieci w rodzinie – 5 pkt) 

 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów zawodowych, oceny z zachowania oraz 

frekwencji na zajęciach pod uwagę bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia  

w ostatnim okresie klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub na koniec semestru. 
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9 Zespół Szkół nr 

8 im. Tadeusza 

Kościuszki 

Uczniowie zakwalifikowani do udziału  

w projekcie otrzymają wsparcie  

w postaci udziału w grupowym 

doradztwie zawodowym 

Uczniowie Technikum 

Zawodowego nr 2  

i Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej nr 2 – 

łącznie 4 klasy 

 

Wsparciem objęci zostaną uczniowie wszystkich klas Technikum Zawodowego nr 2  

i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 kończący naukę w roku szkolnym 2014/15.  

10 Zespół Szkół nr 

8 im. Tadeusza 

Kościuszki 

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w 

projekcie otrzymają wsparcie w postaci 

udziału w indywidualnym doradztwie 

zawodowym 

Uczniowie Technikum 

Zawodowego nr 2  

i Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej nr 2 

Wsparciem objęci zostaną wszyscy zainteresowani uczniowie według kolejności 

zgłoszeń.  

11 Zespół Szkół nr 

9 im. Romualda 

Traugutta 

Uczniowie zakwalifikowani do udziału  

w projekcie otrzymają wsparcie  

w postaci: 

1) udziału w zajęciach laboratoryjnych 

w szkolnych pracowniach 

elektronicznych; 

2) udziału w zajęciach dodatkowych 

rozwijających kompetencje językowe 

z j. niemieckiego; 

3) indywidualnego doradztwa 

zawodowego. 

Uczniowie klas II i III 

Technikum 

Elektronicznego  

i Technikum 

Elektrycznego (w roku 

szkolnym 2014/2015) 

kształcący się  

w zawodzie technik 

elektronik, technik 

elektryk – łącznie 16 

osób 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu  

o następujące kryteria: 

1) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – 30 pkt  

(średnia badana / średnia najwyższa x 30 pkt);  

2) Ocena z zachowania – 10 pkt  

(wzorowe – 10 pkt; bardzo dobre – 6 pkt; dobre – 4 pkt); 

3) Chęć udziału w projekcie – 10 pkt; 

4) Frekwencja na zajęciach – 30 pkt  

(frekwencja badana / frekwencja najwyższa x 30 pkt); 

5) Opinia wychowawcy/pedagoga rekomendująca udział w formie wparcia – 20 

pkt. 

 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów zawodowych, oceny z zachowania oraz 

frekwencji na zajęciach pod uwagę bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia w 

ostatnim okresie klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub na koniec semestru. 
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12 Zespół Szkół nr 

9 im. Romualda 

Traugutta 

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w 

projekcie otrzymają wsparcie w postaci: 

1) stażu u pracodawców; 

2) indywidualnego doradztwa 

zawodowego. 

Uczniowie klasy III 

Technikum 

Elektronicznego (w 

roku szkolnym 

2013/2014) kształcący 

się w zawodzie technik 

elektronik – łącznie 8 

osób 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu  

o następujące kryteria: 

1) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – 30 pkt  

(średnia badana / średnia najwyższa x 30 pkt);  

2) Ocena z zachowania – 10 pkt  

(wzorowe – 10 pkt; bardzo dobre – 6 pkt; dobre – 4 pkt); 

3) Chęć udziału w projekcie – 10 pkt; 

4) Frekwencja na zajęciach – 30 pkt  

(frekwencja badana / frekwencja najwyższa x 30 pkt); 

5) Opinia wychowawcy/pedagoga rekomendująca udział w formie wparcia – 20 

pkt. 

 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów zawodowych, oceny z zachowania oraz 

frekwencji na zajęciach pod uwagę bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia  

w ostatnim okresie klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub na koniec semestru. 

 

13 Zespół Szkół nr 

9 im. Romualda 

Traugutta 

Uczniowie zakwalifikowani do udziału  

w projekcie otrzymają wsparcie  

w postaci: 

1) udziału w trzydniowym wyjeździe 

zawodoznawczym; 

2) indywidualnego doradztwa 

zawodowego. 

Uczniowie klas IV 

Technikum 

Elektronicznego  

i Technikum 

Elektrycznego (w roku 

szkolnym 2014/2015) 

kształcący się  

w zawodzie technik 

elektronik, technik 

elektryk – łącznie 28 

osób, po 14 osób  

z każdego zawodu 

Rekrutacja będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria: 

1) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – 30 pkt  

(średnia badana / średnia najwyższa x 30 pkt); 

2)  Ocena z zachowania – 10 pkt  

(wzorowe – 10 pkt; bardzo dobre – 6 pkt; dobre – 4 pkt); 

3) Chęć udziału w projekcie – 10 pkt; 

4) Frekwencja na zajęciach – 20 pkt  

(frekwencja badana / frekwencja najwyższa x 20 pkt); 

5) Opinia wychowawcy rekomendująca udział w formie wparcia – 30 pkt. 

 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów zawodowych, oceny z zachowania oraz 

frekwencji na zajęciach pod uwagę bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia  

w ostatnim okresie klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub na koniec semestru. 
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14 Zespół Szkół nr 

9 im. Romualda 

Traugutta 

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w 

projekcie otrzymają wsparcie w postaci 

udziału w grupowym doradztwie 

zawodowym 

Uczniowie Technikum 

Elektronicznego, 

Technikum 

Elektrycznego  

i Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej nr 6 – 

łącznie 5 klas 

Wsparciem objęci zostaną uczniowie wszystkich klas Technikum Elektronicznego, 

Technikum Elektrycznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 kończący naukę  

w roku szkolnym 2014/15.  

15 Zespół Szkół nr 

9 im. Romualda 

Traugutta 

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w 

projekcie otrzymają wsparcie w postaci 

udziału w indywidualnym doradztwie 

zawodowym 

Uczniowie Technikum 

Elektronicznego, 

Technikum 

Elektrycznego i 

Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej nr 6 

Wsparciem objęci zostaną wszyscy zainteresowani uczniowie według kolejności 

zgłoszeń. 

16 Zespół Szkół nr 

10 im. 

Bolesława 

Chrobrego 

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają 

wsparcie w postaci: 

1) dodatkowych zajęć wyrównawczych 

(zajęcia z jednego wybranego 

przedmiotu); 

2) wyjazdu zawodoznawczego na Targi 

Techniki Motoryzacyjnej; 

3) indywidualnego doradztwa 

zawodowego. 

 

Zajęcia wyrównawcze do wyboru 

spośród: j. polski, j. niemiecki 

zawodowy, matematyka – uczniowie 

ZSZ nr 5; j. polski, j. angielski zawodowy, 

j. niemiecki zawodowy, matematyka, 

fizyka – Technikum Samochodowe; j. 

angielski zawodowy, j. niemiecki 

zawodowy – Technikum Mechaniczne. 

 

 

Uczniowie Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej nr 5, 

Technikum 

Samochodowego, 

Technikum 

Mechanicznego – 

łącznie 30-40 osób 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu  

o następujące kryteria: 

1) Niska średnia ocen z przedmiotów ogólnokształcących – 30 pkt  

(średnia najniższa / średnia badaną x 30 pkt);  

2) Ocena z zachowania – 10 pkt  

(wzorowe – 10 pkt; bardzo dobre – 6 pkt; dobre – 4 pkt); 

3) Chęć udziału w projekcie – 10 pkt; 

4) Frekwencja na zajęciach – 20 pkt  

(frekwencja badana / frekwencja najwyższa x 20 pkt); 

5) Opinia wychowawcy rekomendująca udział w formie wparcia – 30 pkt. 

 

W przypadku średniej ocen, oceny z zachowania oraz frekwencji na zajęciach pod 

uwagę bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia w ostatnim okresie 

klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie roku szkolnego lub 

na koniec semestru. 
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17 Zespół Szkół nr 

10 im. 

Bolesława 

Chrobrego 

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają 

wsparcie w postaci: 

1) wyjazdu zawodoznawczego na Targi 

Techniki Motoryzacyjnej; 

2) indywidualnego doradztwa 

zawodowego. 

 

Uczniowie Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej nr 5, 

Technikum 

Samochodowego, 

Technikum 

Mechanicznego 

Rekrutacja będzie prowadzona w przypadku wolnych miejsc w oparciu  

o następujące kryteria: 

1) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – 30 pkt  

(średnia badana / średnia najwyższa x 30 pkt);  

2) Ocena z zachowania – 10 pkt  

(wzorowe – 10 pkt; bardzo dobre – 6 pkt; dobre – 4 pkt); 

3) Chęć udziału w projekcie – 10 pkt; 

4) Frekwencja na zajęciach – 20 pkt  

(frekwencja badana / frekwencja najwyższa x 20 pkt); 

5) Opinia wychowawcy rekomendująca udział w formie wparcia – 30 pkt. 

 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów zawodowych, oceny z zachowania oraz 

frekwencji na zajęciach pod uwagę bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia  

w ostatnim okresie klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub na koniec semestru. 

18 Zespół Szkół nr 

10 im. 

Bolesława 

Chrobrego 

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają 

wsparcie w postaci: 

1) udziału w warsztatach komunikacji 

interpersonalnej; 

2) Indywidualnego doradztwa 

zawodowego; 

3) udziału w kursie zawodowym (jeden 

do wyboru). 

 

Kursy do wyboru: 

1) Uczniowie Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej nr 5: 

- Kurs kierowania wózkami 

jezdniowymi z napędem silnikowym 

z wymianą butli gazowych i Kurs 

żurawi przenośnych – dla uczniów  

w zawodzie: mechanik pojazdów 

samochodowych; 

Uczniowie Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej nr 5, 

Technikum 

Samochodowego,  

Technikum 

Mechanicznego – 

łącznie 60 osób 

Rekrutacja będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria: 

1) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – 30 pkt  

(średnia badana / średnia najwyższa x 30 pkt);  

2) Ocena z zachowania – 10 pkt  

(wzorowe – 10 pkt; bardzo dobre – 6 pkt; dobre – 4 pkt); 

3) Chęć udziału w projekcie – 10 pkt; 

4) Frekwencja na zajęciach – 20 pkt  

(frekwencja badana / frekwencja najwyższa x 20 pkt); 

5) Opinia wychowawcy rekomendująca udział w formie wparcia – 30 pkt. 

 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów zawodowych, oceny z zachowania oraz 

frekwencji na zajęciach pod uwagę bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia  

w ostatnim okresie klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub na koniec semestru. 



 

9 Projekt „Najlepszy w zawodzie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 

 

 

- Kurs nadający uprawnienia 

energetyczne do 1kV – dla uczniów 

w zawodzie: elektromechanik 

pojazdów samochodowych; 

2) Uczniowie Technikum 

Samochodowego: 

– Kurs operatora koparko-ładowarki 

– dla uczniów w zawodzie: technik 

pojazdów samochodowych; 

3) Uczniowie Technikum 

Mechanicznego: 

- kurs komputerowy ECDL Core z 7 

egzaminami – dla uczniów w 

zawodzie technik mechanik, technik 

spedytor. 

19 Zespół Szkół nr 

10 im. 

Bolesława 

Chrobrego 

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają 

wsparcie w postaci stażu u 

pracodawców. 

Uczniowie Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej nr 5, 

Technikum 

Samochodowego,  

Technikum 

Mechanicznego – 

łącznie 20 osób. 

Rekrutacja będzie prowadzona spośród uczniów biorących udział w projekcie w 

zakresie wsparcia opisanego w pkt 18 w oparciu o następujące kryteria: 

1) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – 30 pkt  

(średnia badana / średnia najwyższa x 30 pkt);  

2) Ocena z zachowania – 20 pkt  

(wzorowe – 20 pkt; bardzo dobre – 15 pkt; dobre – 10 pkt); 

3) Chęć udziału w stażu – 5 pkt; 

4) Frekwencja na zajęciach – 30 pkt  

(frekwencja badana / frekwencja najwyższa x 30 pkt); 

5) Opinia wychowawcy rekomendująca udział w formie wparcia – 15 pkt. 

Warunkiem udziału w stażu jest pomyślne zakończeniu udziału we wsparciu 

wskazanym w pkt. 18. 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów zawodowych, oceny z zachowania oraz 

frekwencji na zajęciach pod uwagę bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia w 

ostatnim okresie klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub na koniec semestru. 
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20 Zespół Szkół nr 

10 im. 

Bolesława 

Chrobrego 

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w 

projekcie otrzymają wsparcie w postaci 

udziału w grupowym doradztwie 

zawodowym 

Uczniowie Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej nr 5, 

Technikum 

Samochodowego,  

Technikum 

Mechanicznego – 

łącznie 5 klas 

Wsparciem objęci zostaną uczniowie wszystkich klas Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej nr 5, Technikum Samochodowego, Technikum Mechanicznego 

kończący naukę w roku szkolnym 2014/15.  

21 Zespół Szkół nr 

10 im. 

Bolesława 

Chrobrego 

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w 

projekcie otrzymają wsparcie w postaci 

udziału w indywidualnym doradztwie 

zawodowym 

Uczniowie Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej nr 5, 

Technikum 

Samochodowego,  

Technikum 

Mechanicznego 

Wsparciem objęci zostaną wszyscy zainteresowani uczniowie według kolejności 

zgłoszeń.  

 


