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Załącznik nr 4 do Regulaminu 

Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Moją perspektywą-ZAWÓD!” 

dla Zespołu Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie 
 

Szczegółowe kryteria rekrutacji na poszczególne formy wsparcia w ramach Projektu „Moją perspektywą-ZAWÓD!” 
 

L.p. 

Szkoła 

prowadząca 

rekrutację 

Wsparcie w ramach projektu Grupa docelowa Szczegółowe kryteria rekrutacji 

1 Zespół Szkół  

nr 8  

im. Tadeusza 

Kościuszki  

w Koszalinie  

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają 

wsparcie w postaci: 

1) kursu/szkolenia z zakresu zdobienia 

tortów i ciast, mającego na celu 

poszerzenie wiedzy i nabycie 

umiejętności praktycznych, a przez 

to uzyskanie nowych kompetencji 

potwierdzonych stosownym 

dokumentem; 

2) stażu –  150 godzin zajęć 

praktycznych odbywających się w 

wytypowanym przez szkołę 

podmiocie, mających na celu 

doskonalenie praktycznych 

umiejętności w zawodzie technik 

technologii żywności; 

3) indywidualnego doradztwa 

zawodowego – 5 godzin; 

4) grupowego doradztwa zawodowego 

–  6 godzin. 

Uczniowie klas II lub III 

Technikum 

Zawodowego nr 2 

w Zespole Szkół nr 8 

(specjalność technik 

technologii żywności) -  

łącznie 9 osób. 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu 

o następujące kryteria: 

1) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – 40 pkt  

(średnia badana / średnia najwyższa x 40 pkt);  

2) Ocena z zachowania – 20 pkt  

(wzorowe – 20 pkt; bardzo dobre – 15 pkt; dobre – 10 pkt, poprawne – 5 pkt); 

3) Frekwencja na zajęciach – 40 pkt  

(frekwencja badana / frekwencja najwyższa x 40 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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nr 8  

im. Tadeusza 

Kościuszki  

w Koszalinie  

wsparcie w postaci: 

1) kursu/szkolenia z zakresu technik 

strzyżeń, mającego na celu 

poszerzenie wiedzy i nabycie 

umiejętności praktycznych, a przez 

to uzyskanie nowych kompetencji 

potwierdzonych stosownym 

dokumentem; 

2) stażu –  150 godzin zajęć 

praktycznych odbywających się w 

wytypowanym przez szkołę 

podmiocie, mających na celu 

doskonalenie praktycznych 

umiejętności w zawodzie technik 

usług fryzjerskich; 

3) indywidualnego doradztwa 

zawodowego - 5 godzin; 

4) grupowego doradztwa zawodowego 

– 6 godzin. 

Technikum 

Zawodowego nr 2  

w Zespole Szkół nr 8 

(specjalność technik 

usług fryzjerskich) -  

łącznie 9 osób. 

o następujące kryteria: 

1) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – 40 pkt  

(średnia badana / średnia najwyższa x 40 pkt);  

2) Ocena z zachowania – 20 pkt  

(wzorowe – 20 pkt; bardzo dobre – 15 pkt; dobre – 10 pkt, poprawne – 5 pkt); 

3) Frekwencja na zajęciach – 40 pkt  

(frekwencja badana / frekwencja najwyższa x 40 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 8  

im. Tadeusza 

Kościuszki  

w Koszalinie  

Nauczyciel zakwalifikowany otrzyma 

wsparcie w postaci studiów 

podyplomowych nadających 

uprawnienia do nauczania przedmiotów 

zawodowych w zakresie technologii 

żywności i żywienia.  

Nauczyciel zatrudniony 

w Zespole Szkół nr 8 – 

1 osoba. 

Rekrutacja nauczycieli objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu 

o następujące kryteria: 

1) Staż pracy – 25 pkt 

(średnia badana / średnia najwyższa x 25 pkt);  

2) Stopień awansu zawodowego – 25 pkt 

 (nauczyciel dyplomowany – 25 pkt; nauczyciel mianowany – 20 pkt, nauczyciel 

kontraktowy – 15 pkt); 

3) Ocena aktualności posiadanych kwalifikacji pod kątem nauczanego zawodu – 

25 pkt 

(kwalifikacje pedagogiczne – 25 pkt) 

4) Zbliżone wykształcenie/doświadczenie i gotowość do nauczania nowego 
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zawodu (w przypadku studiów podyplomowych nadających uprawnienia do 

nauczania zawodu) – 25 pkt 

(uprawnienia do nauczania biologii lub chemii – 25 pkt). 

 

 

 

 


