
 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Centrum Kształcenia „Nauka” sp. z o.o. w sprawie powołania Komisji 

Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji uczniów/uczennic do odbycia stażu zawodowego oraz ustalenia 

regulaminu rekrutacji w ramach projektu „Praktyka czyni mistrza” POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049546 

 

Regulamin rekrutacji do projektu 

„Praktyka czyni mistrza” 

Centrum Kształcenia NAUKA sp. z o.o. w Pile 

 

1. Termin realizacji Projektu: 01.08.2018 r. –  31.07.2019 r. 

2. Celem projektu jest umożliwienie uczestnikom zdobycia nowych umiejętności 

zawodowych, które będą ich wyróżniać na rynku pracy - podniesienie kompetencji 

językowych, zawodowych i interpersonalnych. 

3. Do udziału w Projekcie, w wyniku rekrutacji, zostanie zakwalifikowanych 64 uczniów, 

którzy wyjadą na staż. 

4. Staż zawodowy dla uczestników Projektu zostanie zorganizowany w Grecji, w terminie 

wrzesień - październik 2018 r. Czas trwania stażu wyniesie 14 dni (łącznie z dwoma 

dniami przeznaczonymi na podróż). 

5. Organizacja i realizacja programu stażu zawodowego będzie odpowiadała potrzebom 

edukacyjnym Uczestników Projektu z zakresu kształcenia zawodowego w wybranej 

przez nich specjalizacji (profil klasy). 

6. Do stażu zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy mają już odpowiednie wiadomości 

i umiejętności tak, aby podczas stażu mogli osiągnąć jak najwięcej korzyści.  Uczestnicy 

projektu  będą przygotowywani do wyjazdu pod kątem zawodowym, pedagogicznym, 

kulturowym i językowym. O ostatecznej liście uczestników stażu decydować będzie 

frekwencja i  wyniki osiągnięte podczas  kursów przygotowawczych. 

7. Każdy uczestnik, który zamierza ubiegać się o staż musi złożyć u koordynatora projektu 

następujące dokumenty: 

a. wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie podpisane przez rodziców lub 

prawnych opiekunów (dokumenty będą dostępne u koordynatora projektu). 

b. podanie o przyjęcie na staż, które powinno zawierać opisaną motywację do udziału 

w stażu, oczekiwania dotyczące stażu, plany zawodowe oraz umiejętności 



 

 

i kompetencje językowe. 

8. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 

a. spełnienie wymogów formalnych przez kandydatów, 

b. złożenie w/w dokumentów, 

c. uzyskanie pozytywnej kwalifikacji Komisji Rekrutacyjnej, 

d. udział w szkoleniu kulturowo - językowo – pedagogicznym przed stażem, 

e. podpisanie przed wyjazdem umowy o staż wraz z odpowiednimi załącznikami. 

9. Kryteria wyboru uczestników projektu. 

a. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym na podstawie: 

- testu z języka angielskiego, który będzie oceniany w skali 0 – 5 pkt, gdzie: 

5 pkt można uzyskać za 90 – 100% poprawnych odpowiedzi 

4 pkt można uzyskać za 80 – 89% poprawnych odpowiedzi 

3 pkt można uzyskać za 70 – 79% poprawnych odpowiedzi 

2 pkt można uzyskać za 60 – 69% poprawnych odpowiedzi 

1 pkt można uzyskać za 50 – 59% poprawnych odpowiedzi 

0 pkt za poprawne odpowiedzi poniżej 50%. 

- rozmowy kwalifikacyjnej, która będzie miała na celu ocenę umiejętności 

komunikacyjnych w języku angielskim. W jej wyniku będzie można uzyskać 

maksymalnie 10 punktów. 

b. Motywacja uczniów do udziału w projekcie. Zostanie ona oceniona na podstawie 

informacji zawartych w formularzu rekrutacyjnym oraz podczas rozmowy 

przeprowadzonej z pedagogiem szkolnym w skali 1 – 5 pkt. 

c. Opinia wychowawcy klasy na temat ucznia, która będzie uwzględniała zachowanie oraz 

frekwencję ucznia w chodzeniu do szkoły. Zostanie ona oceniona w skali 1 – 5 pkt. 

10. Łączna maksymalna ilość punktów jakie może zdobyć kandydat wynosi 25 (100%) 

11. Podczas rekrutacji do projektu nie będzie brana pod uwagę płeć, religia, wyznanie, 

orientacja seksualna, przynależność rasowa ani wiek. Formularze rekrutacyjne nie będą 

zawierały pytań w tym zakresie. 

12. Po zsumowaniu wszystkich punktów Komisja Rekrutacyjna wybierze 64 uczniów 

z najwyższą liczba punktów oraz 15 osób, które zostaną zakwalifikowane na listę 

rezerwową. Suma zdobytych punktów decyduje o miejscu na liście. 



 

 

13. Przy tej samej liczbie punktów uzyskanych podczas rekrutacji, o miejscu na liście 

decyduje liczba punktów za znajomość języka angielskiego. 

14. W przypadku rezygnacji lub innych zdarzeń losowych dotyczących ucznia  

zakwalifikowanego do wyjazdu jego miejsce zajmuje kolejny uczeń z listy rezerwowej. 

15. Zakwalifikowani kandydaci na staż oraz dwie pierwsze osoby z listy rezerwowej mają 

obowiązek czynnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach przygotowujących do 

wyjazdu na staż. Dwie nieusprawiedliwione nieobecności dyskwalifikują kandydata do 

udziału w stażu. Jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

16. Poinformowanie kandydatów o wynikach rekrutacji nastąpi osobiście w ciągu 7 dni od 

zakończenia rekrutacji. Lista uczestników wraz z listą rezerwową zostanie zamieszczona 

na tablicy ogłoszeń szkolnych. 

17. Uczeń, który nie został zakwalifikowany przez Komisję do odbywania stażu 

zagranicznego ma prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu 7 dni do Dyrektora szkoły. 

Dyrektor szkoły odpowiada w ciągu 7 dni. Jego decyzja jest nieodwołalna. 

 

 

  

 
            miejscowość        ,                data 

 

                                                                                                                 

                                                                   Prezes 

 


