Załącznik nr 4 do Regulaminu
Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Czas na ZAWODOWCA”
dla Zespołu Szkół Nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie

Szczegółowe kryteria rekrutacji na poszczególne formy wsparcia w ramach Projektu „Czas na ZAWODOWCA”
L.p.

Szkoła
prowadząca
rekrutację

Wsparcie w ramach projektu

Grupa docelowa

Szczegółowe kryteria rekrutacji

Uczniowie Branżowej
Szkoły I stopnia nr 2
w Zespole Szkół Nr 8 młodociani
pracownicy, którzy
ukończyli 18 lat
i kształcą się w jednym
z zawodów:
sprzedawca, cukiernik
lub piekarz.
W roku szkolnym:
 2017/2018 – 6 osób,
 2018/2019 – 6 osób,
 2019/2020 – 6 osób.
Uczniowie Branżowej
Szkoły I stopnia nr 2
w Zespole Szkół Nr 8 młodociani
pracownicy, którzy
ukończyli 18 lat
i kształcą się
w zawodzie fryzjer.
W roku szkolnym:
 2017/2018 – 6 osób,
 2018/2019 – 6 osób,
 2019/2020 – 6 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.
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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Zespół Szkół
Nr 8
im. Tadeusza
Kościuszki
w Koszalinie

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają wsparcie
w postaci:
 kursu barmana - baristy obejmujący m.in.
wykłady i warsztaty z zakresu: podstaw
technologii i towaroznawstwa napojów, historii
napojów mieszanych, organizacji baru, technik
miksowania, technik mieszania napojów zimnych
i gorących, prawidłowej obsługi ekspresu
ciśnieniowego i kultury espresso,
 indywidualnego i grupowego doradztwa
zawodowego.
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Zespół Szkół
Nr 8
im. Tadeusza
Kościuszki
w Koszalinie

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają wsparcie
w postaci:
 kursu wizażu z elementami stylizacji paznokci
i pielęgnacji oprawy oka obejmujący m.in.
wykłady i warsztaty z zakresu: warsztatu pracy
wizażysty, technik makijażu, manicure,
preparatów i technik stosowanych do
farbowania brwi i rzęs, sposobów korygowania
kształtu brwi,
 indywidualnego i grupowego doradztwa
zawodowego.

Projekt „Czas na ZAWODOWCA” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Działania 8.8. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
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Zespół Szkół
Nr 8
im. Tadeusza
Kościuszki
w Koszalinie

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają wsparcie
w postaci:
 kursu spawania spoin pachwinowych w osłonie
gazów metodą TIG 141-8, który pozwoli
uczestnikom zdobyć dodatkowe uprawnienia potwierdzone stosownym dokumentem (kursant
po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymuje
certyfikat spawacza zgodny z normą ISO 96061/2 (EN 281-1) oraz książeczkę spawacza wystawione przez Instytut Spawalnictwa),
 indywidualnego i grupowego doradztwa
zawodowego.

Uczniowie Branżowej
Szkoły I stopnia nr 2
w Zespole Szkół Nr 8 młodociani
pracownicy, którzy
ukończyli 18 lat i
kształcą się w jednym z
zawodów:
elektromechanik,
mechanik-monter
maszyn i urządzeń,
operator obrabiarek
skrawających, operator
maszyn i urządzeń do
przetwórstwa tworzyw
sztucznych,
elektromechanik i
mechanik pojazdów
samochodowych lub
elektryk.
W roku szkolnym:
 2017/2018 –4 osoby,
 2018/2019 –4 osoby,
 2019/2020 –4 osoby.

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.

Projekt „Czas na ZAWODOWCA” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Działania 8.8. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
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