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Załącznik nr 4 

 do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Czas na KWALIFIKACJE” 

dla Zespołu Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie 

 

Szczegółowe kryteria rekrutacji na poszczególne formy wsparcia w ramach Projektu „Czas na 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. 

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 (zawody 

w branży handlowo-spożywczej: sprzedawca, 

cukiernik lub piekarz) 

łącznie: 30 osób, w tym 

w roku szkolnym: 

2021/2022 – 20 osób 

2022/2023 – 10 osób 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu 

o następujące kryteria: 

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

(średnia badana / średnia najwyższa x 50 pkt);  

2) Frekwencja na zajęciach – max. 30 pkt  

(frekwencja badana  / frekwencja najwyższa x 30 pkt); 

3) Ocena zachowania – max. 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. 

2. Zespół Szkół nr 8  

im. Tadeusza Kościuszki 

w Koszalinie 

Uczniowie zakwalifikowani 

otrzymają wsparcie w postaci: 

1) Indywidualnego 

i grupowego doradztwa 

zawodowego; 

2) Kursu  spawania spoin 

pachwinowych w osłonie 

gazów metodą TIG 141-8. 

 

Uczniowie (pełnoletni) Branżowej Szkoły I stopnia 

nr 2 (zawody w grupie elektryczno-mechanicznych 

i stolarskich: elektromechanik, elektryk, operator 

obrabiarek skrawających, mechanik-monter 

maszyn i urządzeń, elektromechanik i mechanik 

pojazdów samochodowych, operator maszyn 

i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, 

stolarz lub tapicer) 

łącznie: 18 osób, w tym 

w roku szkolnym: 

2021/2022 – 12 osób 

2022/2023 – 6 osób 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu 

o następujące kryteria: 

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

(średnia badana / średnia najwyższa x 50 pkt);  

2) Frekwencja na zajęciach – max. 30 pkt  

(frekwencja badana / frekwencja najwyższa x 30 pkt); 

3) Ocena zachowania – max. 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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L.p. 
Szkoła prowadząca 

rekrutację 
Wsparcie w ramach projektu Grupa docelowa Szczegółowe kryteria rekrutacji 

3. Zespół Szkół nr 8  

im. Tadeusza Kościuszki 

w Koszalinie 

Nauczyciele  zakwalifikowani 

otrzymają wsparcie w postaci: 

1) Kursu carvingu I, II i III 

stopnia oraz techniki 

graficzne. 

 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespołu 

Szkół nr 8 uczący w zawodach w branży spożywczej 

(technik technologii żywności lub cukiernik) 

łącznie: 2 nauczycieli 

Rekrutacja nauczycieli objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu 

o następujące kryteria: 

1) Wykształcenie kierunkowe – 25 pkt 

(uprawnienia do nauczania przedmiotów zawodowych w zakresie technologii 

żywności); 

2) Staż pracy w zawodzie nauczyciela – max. 25 pkt 

(staż najkrótszy /staż badany  x 25 pkt);  

3) Perspektywa awansu zawodowego – max. 25 pkt: 

(nauczyciel dyplomowany – 10 pkt; nauczyciel mianowany– 15 pkt; nauczyciel 

kontraktowy – 20 pkt,  nauczyciel stażysta –25 pkt); 

4) Dodatkowe osiągnięcia nauczyciela w pracy z uczniami (w okresie ostatnich 5 
lat) - 25 pkt  
(przygotowanie uczniów do olimpiady/konkursu z przedmiotów zawodowych, 
którzy zdobyli tytuł finalisty lub laureata). 

 


