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Protokół z rekrutacji

z dnia 02.11.2017 r.
Protokół odnosi się do naboru uczniów Zespołu Szkól Elektronicznych
w Bydgoszczy dotyczącego wyjazdu na praktykę zawodową na Węgry,
realizowanego w ramach projektu "Nowoczesne Technologie w Naprawie
Sprzętu Elektronicznego" o numerze 2016-1-PL01-KA102-025736

„Staże

zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność
kadry kształcenia zawodowego" realizowanego ze środków PO WER na
zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Wyjazd III Tura 12.02.2018 — 23.02.2018
Skład komisji:
Przewodniczący — Kierownik warsztatów szkolnych — p. Zygmunt
Jakubiak
Członek — Wicedyrektor szkoty — p. Agnieszka Sumicka
Członek — Koordynator projektów unijnych ZSE — p. Katarzyna Grabska
Kryteria naboru uczniów:
średnia ocen na świadectwie kl. III (razy 2),
ocena z praktyki zawodowej na świadectwie kl. III,
ocena zachowania na świadectwie kl. III (6 pkt — wzorowe, 5 pkt —
bardzo dobre, 4 pkt — dobre, 3 pkt - poprawne),
ocena z języka angielskiego na świadectwie kl. III,
udział w olimpiadach i konkursach, które zwalniają z egzaminu
maturalnego lub części pisemnej egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie (3 pkt — laureat, 2 pkt — finalista).
power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe
Projekt PO WER: ,,Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów
szkól zawodowych oraz mobilność kadry ksztalcenia zawodowego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez uczniów o kolejności
kandydatów na listach decyduje w kolejności:
ocena z języka angielskiego zawodowego na świadectwie Id. II
liczba godzin nieusprawiedliwionych po klasyfikacji rocznej 2016/2017
średnia ocen z przedmiotów zawodowych na świadectwie Id. III
Złożona dokumentacja:
formularz aplikacyjny
zgoda rodziców na udział w projekcie (tylko osoby niepełnoletnie)
Kandydaci biorący udział w procesie rekrutacji:
liczba kandydatów, którzy ubiegali się o wyjazd —36
liczba kandydatów zakwalifikowana do wyjazdu —20
Podpisy komisji rekrutacyjnej:
Przewodniczący — Kierownik warsztatów szkolnych
mgr Zygmunt Jakubiak
Członek

— Wicedyrektor szkoły
mgr Agnieszka Sumicka

Członek

— Koordynator projektów unijnych
mgr Katarzyna Grabska

ZAŁĄCZNIK nr 1. — Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowoczesne
Technologie w Naprawie Sprzętu Elektronicznego"
Lista kandydatów ubiegających się o wyjazd stażowy w ramach Programu PO WER
Lista uczestników i lista rezerwowa wyjazdu na Węgry w ramach Programu PO WER
Zespói Szkól Elektronicznych
im. Wojska Poiekiego
ul. M. Karlowicm 2t telfraz ES2 341.44-44
85-092 BYDGOSZCZ
(2)
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Projekt PO WER: „Staże zagraniczne dla uczniów I absolwentów
szkól zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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