
 

1 Projekt „Moją perspektywą – KWALIFIKACJE!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Działania 8.6. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  2014-2020. 

 

 

Załącznik nr 4  

Do  Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Moją perspektywą – KWALIFIKACJE!” 

dla Zespołu Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie 

 

Szczegółowe kryteria rekrutacji na poszczególne formy wsparcia  

w ramach Projektu „Moją perspektywą – KWALIFIKACJE!” 
 

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) Indywidualnego i grupowego 

doradztwa zawodowego; 

2) Kursu barmana - baristy; 

3) Szkolenia z zakresu zdobienia 

tortów i ciast;  

4) Stażu uczniowskiego 

u pracodawców. 

 

Uczniowie Technikum 

Zawodowego  nr 2 

(zawód – technik 

technologii żywności)  

łącznie: 15 osób, w tym 

w roku szkolnym:  

2021/2022  - 10 osób 

2022/2023 – 5 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) Frekwencja na zajęciach – 30 pkt  

(frekwencja badana / frekwencja najwyższa x 30 pkt); 

3) Ocena zachowania – 20 pkt  

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

W przypadku średniej ocen z przedmiotów zawodowych, oceny 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 będzie prowadzona z poszanowaniem równych szans niezależnie  

od płci, wyznania, narodowości i światopoglądu. 
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Zespół Szkół nr 8 

im. Tadeusza 

Kościuszki  

w Koszalinie 

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają 

wsparcie w postaci: 

1) Indywidualnego i grupowego 

doradztwa zawodowego; 

2) Kursu barmana - baristy; 

3) Szkolenia z zakresu systemu 

strzyżeń i techniki koloryzacji tortów 

i ciast;  

4) Stażu uczniowskiego 

u pracodawców. 

 

Uczniowie Technikum 

Zawodowego  nr 2 

(zawód – technik usług 

fryzjerskich) 

łącznie: 15 osób, w tym 

w roku szkolnym:  

2021/2022  - 10 osób 

2022/2023 – 5 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) Frekwencja na zajęciach – 30 pkt  

(frekwencja badana / frekwencja najwyższa x 30 pkt); 

3) Ocena zachowania – 20 pkt  

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

W przypadku średniej ocen z przedmiotów zawodowych, oceny 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 będzie prowadzona z poszanowaniem równych szans niezależnie  

od płci, wyznania, narodowości i światopoglądu. 

 

 


