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Rekrutacja  

Do udziału w praktykach zagranicznych odbywających się w ramach projektu  

nr: 2021-1-PL01-KA121-VET-000010456 

W terminie 25 kwietnia 2022 do 22 maja 2022 r.  

 Cosenza - Włochy 

Realizowanego w ramach Programu Erasmus+. 

  

  

Uczniowie naszej szkoły mają w planie obowiązkowe praktyki, standardowo realizowane w kraju. 

Część z nich będzie mogła wziąć udział w programie staży zagranicznych po pomyślnym przejściu 

rekrutacji opartej na następujących kryteriach:  

  

1. Ocena zachowania:  

Wzorowa – 12 punktów  

Bardzo dobra – 8 punktów  

Dobra – 4 punkty  

Poprawna – 0 punktów  

  

2. Ocena z języka angielskiego:  

6 – 30 punktów, 

5 – 25 punktów  

4 – 20 punktów  

3 – 15 punktów  

  

3. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych specjalistycznych:  

Powyżej 5 – 20 punktów  

Powyżej 4 – 15 punktów  

Powyżej 3 – 10 punktów  

Powyżej 2 – 5 punktów  

  

4. Podstawą kwalifikacji jest lista rankingowa, utworzona na podstawie powyższych kryteriów 

rekrutacji.  W celu  wzięcia  udziału  w rekrutacji należy przesłać list motywacyjny na adres; 

szkola@ckziu.edu.pl  do dnia 02 marca 2022 r.  
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Dodatkowo na wniosek pedagoga osoby w szczególnych sytuacjach powodujących mniejsze szanse, 

mogą otrzymać dodatkowe 5 punktów w związku z defaworyzacją ekonomiczną, społeczną lub 

zdrowotną. Warunkiem udziału w rekrutacji jest co najmniej ocena poprawna zachowania oraz 

zaliczenie ostatniego semestru zajęć w przewidzianym terminie.  

Kryterium wstępnym będzie brak zagrożenia brakiem promocji, w tym pozytywna ocena z języka 

angielskiego w poprzednim okresie (semestrze).  

5. Uczeń zakwalifikowany do udziału w projekcie zobowiązany jest do posiadania ważnego paszportu 

covidowego przez okres całego wyjazdu, tzn. we Włoszech okres uznawalności ważnego paszportu 

covidowego wynosi do 6 miesięcy po drugiej /lub trzeciej/ dawce szczepionki.  

6. Zadeklarowanie przez ucznia chęci udziału w stażu skutkuje umieszczeniem na liście kandydatów.    

7. Z listy osób zgłoszonych do projektu wybranych zostanie 13 uczestników, którzy zdobędą 

największą liczbę punktów rekrutacyjnych. Pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście 

rezerwowej.  

8. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane do udziału w stażu zagranicznym w przypadku 

rezygnacji osób z listy podstawowej. Podstawą kwalifikowania osób z listy rezerwowej będzie 

spełnianie kryteriów formalnych oraz liczba punktów rekrutacyjnych na liście rezerwowej.    

9. Pierwsze dwie osoby z listy rezerwowej są zobowiązane do uczestniczenia we wszystkich kursach 

i szkoleniach oraz aktywnościach projektowych, na takich samych zasadach jak uczestnicy 

projektu.    

10. Rekrutacja przeprowadzona zostanie przez komisję rekrutacyjną w składzie koordynator projektu, 

wicedyrektor, nauczyciel języka obcego. Od decyzji komisji rekrutacyjnej będzie przysługiwać  

uczniowi prawo pisemnego odwołania się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji 

do dyrektora szkoły. Decyzja dyrektora jest ostateczna.   

11. W celu potwierdzenia uczestnictwa należy dostarczyć podpisany regulamin uczestnictwa  

w Projekcie zawierający własnoręcznie podpisane przez Uczestnika oświadczenie o zapoznaniu się 

z jego treścią i zaakceptowaniu warunków uczestnictwa w Projekcie (w przypadku osób 
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niepełnoletnich na dokumentach aplikacyjnych musi się także znaleźć podpis opiekuna 

prawnego).         

  


