
 
 

 

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW  

DO PROJEKTU Erasmus+ POWER TOOL RACE 

1. Zasady rekrutacji do udziału w projekcie POWER TOOL RACE 
W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie szkoły branżowej oraz technikum ZSP w 
Ornontowicach kształcący się w zawodach:  
- automatyk 
- technik automatyk  
- elektryk 
- technik elektryk  
- mechanik  

2. W roku szkolnym 2020/2021 wnioski mogą składać uczniowie klas  II i III. 

3. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które zdobędą w procesie rekrutacji największą 
ilość punktów. 

4. Osoby, które nie zakwalifikowały się do projektu zostaną umieszczone na liście rezerwowej. 

5. W przypadku niewystarczającej ilości kandydatów na liście głównej dopuszcza się 
przeprowadzenie dodatkowego naboru. 

6. Rekrutację prowadzi Komisja Kwalifikacyjna w składzie: dyrektor, koordynator projektu, 
koordynator techniczny, wychowawcy kandydatów, kierownik szkolenia technicznego. 

7. O ostatecznym składzie grupy wyjeżdżającej na mobilności zagraniczne decyduje koordynator 
projektu, który w uzasadnionych przypadkach może nie wyrazić zgody na wyjazd uczestnika, 
jeśli zagraża to sprawnej realizacji zadań projektowych. 

8. Ostateczna rekrutacja zostanie zakończona przed upływem miesiąca od ogłoszenia terminu 
zgłoszeń. 

9. Komisja rekrutacyjna realizuje rekrutację wg następujących procedur: 
1) Opublikowanie zaproszenia do udziału w projekcie na stronie szkoły 
2) Wyznaczenie terminu składania wniosków zgłoszeniowych 
3) Wyznaczenie terminu i przeprowadzenie egzaminu językowego 
4) Przeprowadzenie ustnego egzaminu z języka angielskiego – w sytuacji uzyskania 

przez kandydatów takiej samej ilości punktów, jeśli ilość miejsc jest ograniczona 
5) Opracowanie listy głównej oraz rezerwowej. 
6) Decyzja komisji rekrutacyjnej jest ostateczna 

10. Na liście głównej znajdzie się 15 osób z najlepszymi wynikami (w podziale na szkołę branżową 
oraz technikum), które w ramach projektu: 
- będą realizować zadania projektowe w szkole  
- wezmą udział w jednym z trzech krótkoterminowym wyjazdów młodzieży do szkół 
partnerskich projektu Erasmus+ POWER TOOL RACE w Belgii, Włoszech lub Grecji. 



 
 

- udzielą gościny uczestnikowi ze szkoły partnerskiej na czas krótkoterminowej wizyty szkół 
partnerskich w Ornontowicach  

11. Decyzje o składzie na poszczególne krótkoterminowe wyjazdy młodzieży do szkół 
partnerskich zapadną później. 

12. Pozostali wnioskujący ujęci są na liście rezerwowej. 

13. W sytuacjach losowych, kiedy uczeń z listy głównej rezygnuje z wyjazdu, jego miejsce zajmuje 
uczeń z listy rezerwowej. 

14. Kryteria kwalifikacyjne: 

1) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych z poprzedniego roku szkolnego:   
powyżej 3,0 – 1 pkt  
powyżej 4,0 – 2 pkt 

2) Ocena z zachowania z poprzedniego roku szkolnego:  
wzorowa – 2 pkt 
bardzo dobra – 1 pkt  
dobra – 0 pkt 

3) Ocena z języka angielskiego w po przednim roku szkolnym:  
dobry – 0 pkt,  
bardzo dobry – 1 pkt 
celujący – 2 pkt 

4) Frekwencja na zajęciach lekcyjnych w poprzednim roku szkolnym:  
poniżej 80% - 0 pkt, 
80% -90% - 1 pkt 
powyżej 90% - 2 pkt 

5) Opinia wychowawcy 0-5 pkt:  
-umiejętność pracy w grupie,  
-kultura osobista 
-przestrzeganie norm społecznych,  
-zaangażowanie na rzecz klasy, szkoły,  
-zagrożenie wykluczeniem społecznym z powodów ekonomicznych, społecznych, 
zdrowotnych. 

6) Wynik testu z języka angielskiego: 0-5pkt 
0 – 2,5 pkt  0 punktów 
3 – 4,5 pkt  1 punkt 
5 – 12,5 pkt  2 punkty 
13 – 20,5 pkt  3 punkty 
21 – 27,5 pkt  4 punkty 
28-35 pkt  5 punktów 

15. Wymagane dokumenty zgłoszeniowe: formularz zgłoszeniowy wypełniony przez kandydata, 
rodzica, wychowawcę. 


