Regulamin naboru uczestników projektu POWER
dla Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach

„Zawody przyszłości-wsparcie rozwoju kompetencji w zakresie
energetyki odnawialnej”
Termin realizacji stażu: 16-27 października 2017 r.
1. Kryteria rekrutacji:
Na staż może wyjechać 23 uczniów, kształcących się w zawodzie technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej.
O uczestnictwie w stażu decydować będzie ilość otrzymanych punktów.
Przy rekrutacji grupy pod uwagę zostaną wzięte następujące elementy:
a. Średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego (preferowane będą osoby z wysoką średnią) –
15 pkt,
b. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych z poprzedniego roku szkolnego – 20 pkt.,
c. Średnia ocen z języków obcych – 25 pkt.,
d. indywidualna rozmowa kandydata z komisją rekrutacyjną oceniająca predyspozycje ucznia
do wyjazdu na praktykę - 35 pkt.
e. ocena z zachowania z poprzedniego roku szkolnego - 15 pkt.
f.

Kryterium wstępnym będzie brak zagrożenia, w tym pozytywna ocena z języka
angielskiego w poprzednim okresie (semestrze). W projekcie mogą brać udział wszyscy
uczniowie klas I, II i III, IV,

g. Z listy osób zgłoszonych do projektu wybranych zostanie 23 uczniów, którzy posiadają
największą liczbę punktów rekrutacyjnych. Pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście
rezerwowej. 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.
h. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów - pierwszeństwo będą mieć uczniowie
wskazani przez nauczyciela zawodu,
2. Do

przeprowadzenia

procesu

rekrutacji

zostanie

powołana Komisja Rekrutacyjna

pod przewodnictwem dyrektora szkoły.
3. Wyniki rekrutacji i imienne listy uczestników wszystkich grup zostaną podane do publicznej
wiadomości na stronie internetowej szkoły najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem stażu.
Zostanie również utworzona lista rezerwowa na wypadek różnych zdarzeń losowych.
4. W przypadku pogorszenia się ocen (o 2 stopnie) i / lub frekwencji (pojawienie się godzin
nieusprawiedliwionych) uczestnik może zostać wykreślony z listy.
5. Uczniowie będą mieli możliwość odwołania się od decyzji Komisji do 7 dni po ogłoszeniu
wyników.

6. W przypadku rezygnacji stażysty z wyjazdu na praktyki zagraniczne poniesione przez
organizatorów koszty rezerwacji pokryje uczeń /opiekun prawny.

