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FORMULARZ KRYTERIÓW KANDYDATA  
WARSZTATY Z ZAKRESU DEKOROWANIA WYROBÓW CUKIERNICZYCH 

realizowane w ramach POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 

 

Dane kandydata/kandydatki: 

Nazwisko:  

Imię/Imiona:  

Kryterium rekrutacji: 

1) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych*  

2) Ocena z zachowania*  

3) Chęć udziału w projekcie (uzasadnienie – 

wypełnia uczeń) 

 
 
 
 
 
 

4) Frekwencja na zajęciach wyrażona w %*  

Uczeń powinien zostać objęty wsparciem 

 5) Opinia wychowawcy/pedagoga rekomendująca 

udział w formie wparcia – tak lub nie 
 

Zamieszkanie na 

obszarach 

wiejskich 

 

Posiadana opinia 

lub orzeczenie 

poradni 

psychologiczno-

pedagogicznej 

 

Pochodzenie          

z rodziny 

wielodzietnej – 

min. troje dzieci   

w rodzinie 
6) S

ytuacja społeczno - ekonomiczna – tak lub nie 

   

Potwierdzam zgodność danych: 

…………………………………………….                                                                                                                                      
(data i podpis wychowawcy klasy)   

* 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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Wynik rekrutacji: 

 

Zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Najlepszy 

w zawodzie” dla szkół zawodowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin, Komisja 

Rekrutacyjna w składzie: 

 

1. Kierownik szkolenia praktycznego ZS 8  w Koszalinie - mgr Tatiana Kurylczyk 

2. Doradca zawodowy w ZS8 w Koszalinie – mgr Aleksandra Dudek 

3. Szkolny koordynator projektu -  mgr Dominika Majkowska 

 

przyznała kandydatowi/ kandydatce ……………………………………………………………….. następujące punkty: 

 

Elementy podlegające ocenie w procesie rekrutacji 
Liczba 

uzyskanych 
punktów 

1) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych –  max 50 pkt.  

(średnia badana / średnia najwyższa x 50 pkt.);   
 

2) Ocena z zachowania – max 10 pkt . 

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

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

 
 

4) Frekwencja na zajęciach –  max 10 pkt.  

(frekwencja badana / frekwencja najwyższa x 10 pkt.); 
 

5) Opinia wychowawcy/pedagoga rekomendująca udział w formie wparcia –  max15 pkt.;  

 
 

6) Sytuacja społeczno-ekonomiczna –  max 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.) 

 

SUMA PUNKTÓW:  
 

 

Czytelne podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej: 
 

1. ………………..…………..………………………………..… 
                                                                                      

2. …………………………………………………………………. 
 

3. …………………………………………………………………. 


