
REKRUTACJA 

Zasady rekrutacji uczestników projektu - osób uczących się. 

1. Rekrutacji uczniów dokonują szkolne trzy osobowe komisje rekrutacyjne powołane przez lidera 
konsorcjum. Rekrutacja prowadzona jest od 02 września 2019r. do 30.09.2019r.  

2. W skład szkolnych Komisji rekrutacyjnych wchodzą; Przewodniczący – dyrektorzy 
Rzemieślniczych Szkół Branżowych I Stopnia w Tarnowie i Pilznie, pracownik nadzorujący 
praktyki i nauczyciel języka angielskiego. 

3. Proces rekrutacji poprzedzony będzie takim działaniami jak; kampania informacyjna 
o programie zagranicznych mobilności, spotkania informacyjne w szkole oraz informacje na 
tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej Izby Rzemieślniczej w Tarnowie i szkół. 

4. Do procesu rekrutacji w projekcie mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania:  

• mają status ucznia Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Tarnowie i Pilźnie lub są 
absolwentami którzy ukończyli szkołę w 2019 roku, 

• kształcą się w zawodach wymienionych w § 1 pkt. 2 oraz odbywają naukę zawodu 
u pracodawców, 

• uzyskują pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych i odbytych praktyk (min. ocena 
dobra), 

• wykazują znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (opinia nauczyciela 
języka  
     angielskiego) oraz gotowość do intensywnej nauki j. hiszpańskiego, 

• cechuje ich nienaganne zachowanie (min ocena poprawna), otrzymają pozytywną opinię 
z praktyki   oraz od wychowawcy. 

5. Proces rekrutacji wstępnej dla osób spełniających warunki wymienione w pkt.4 obejmuje 
złożenie u wychowawcy formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1) o zakwalifikowanie 
do udziału w  projekcie wraz z wymaganymi ocenami, ilością godzin opuszczonych, uwagami 
o zachowaniu. Rekrutacja wstępna zostanie przeprowadzona na podstawie kryteriów 
formalnych po zweryfikowaniu przez Komisję rekrutacyjną formularza zgłoszeniowego.  

6. Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa dnia 30.09.2019.  
7. W dniu 02.10.2019 zostanie sporządzony protokół z rekrutacji wstępnej oraz wywieszona na 

tablicach informacyjnych w Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Tarnowie i Pilznie oraz 
na stronie internetowej Izby lista osób, które zakwalifikowały się w procesie rekrutacji 
wstępnej. 

8. Rekrutacja właściwa obejmuje: 

• rozmowę kwalifikacyjną, uzyskanie odpowiedniej liczby punktów, na podstawie systemu 
punktacji stosowanej przez komisję rekrutacyjną (min 15 pkt, max 25 pkt), 

•   akceptację wniosku przez komisję rekrutacyjną, sporządzenie listy głównej i  rezerwowej. 
9. System punktacji stosowany przez komisję rekrutacyjną: 

• rozmowa kwalifikacyjne (wskazanie motywacji wyjazdu, odpowiednie predyspozycje 
do wyjazdu,  
 samodzielność, odpowiedzialność) 0-5 pkt, 

• znajomość języka angielskiego  (ocena z języka angielskiego) 0-5 pkt, 

• ocena z zachowania, poziom kultury osobistej, opinie wychowawcy klasy 0-5 pkt, 

• frekwencja na zajęciach szkolnych w tym na praktykach zawodowych 0-5 pkt, 

• średnia ocen z przedmiotów zawodowych 0-5 pkt. 
10. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem w dniu 02.10.2019 przez komisję 

rekrutacyjną protokołu z rekrutacji (zawierającego listę rankingową)  i wywieszeniem listy osób 
zakwalifikowanych, na tablicy informacyjnej w szkołach oraz na stronie internetowej Izby.  

11. Komisja sporządzi też listę rezerwową uczestników, a w przypadku rekrutacji uzupełniającej 
potwierdzi ten fakt w dokumentach rekrutacyjnych. 

12. Wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną przedstawione zostają 
do ostatecznej akceptacji Lidera konsorcjum. 

13. Wolne miejsca, po rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika zajmuje pierwsza w kolejności 
osoba z listy rezerwowej, w przypadku gdy zakwalifikowany uczeń zrezygnuje z udziału 
w projekcie/zostanie skreślony lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych. 



14. Każdemu kandydatowi ubiegającemu się o udział w projekcie, przysługuje prawo do odwołania 
się od decyzji Komisji rekrutacyjnej w formie pisemnej, w terminie 3 dni od dnia sporządzenia 
oficjalnej listy zakwalifikowanych do wyjazdu.  

15. Uczniowie składają odwołania do Komisji Odwoławczej w składzie: Dyrektor Izby, lider 
konsorcjum, psycholog szkolny która dokonuje analizy złożonego przez kandydata wniosku 
i ogłasza ostateczną listę uczestników projektu oraz listę rezerwową.  

16. Decyzje podjęte przez Komisję Odwoławczą są ostateczne.  
17. Po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie, uczestnik zobowiązany jest wypełnić i podpisać 

Oświadczenie uczestnika projektu oraz Deklarację udziału w projekcie. W przypadku 
uczestnictwa w projekcie osób niepełnoletnich oprócz uczestnika projektu dokumenty 
rekrutacyjne podpisuje rodzic lub opiekun prawny. 

 
Zasady rekrutacji uczestników projektu – osób kadry 

 
1. Do udziału w projekcie mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania 

• są osobami prowadzącymi kształcenie zawodowe, posiadającymi odpowiednie uprawnienia 
i kwalifikacje, zatrudnionymi w Izbie Rzemieślniczej w Tarnowie na podstawie umów o pracę 
lub innych,  

• mają motywację do podnoszenia kwalifikacji, 

• są zaangażowani w pracę na rzecz szkoły oraz realizację projektów szkolnych, współpracę 
szkoły z instytucjami zewnętrznymi, organizację dodatkowych przedsięwzięć na rzecz uczniów, 

• chcą wdrażać w pracy nabyte w czasie szkolenia umiejętności, 

• deklarują aktywne włączanie się w upowszechnianie efektów szkolenia.    

• posiadają podstawową znajomości języka angielskiego lub hiszpańskiego, który będzie mógł 
być użyty do komunikacji podczas stażu. 

2. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji kadry należy wypełnić i własnoręcznie podpisać 
„Formularz       aplikacyjny” a następnie przekazać go do Komisji rekrutacyjnej.  

3. W skład Komisji rekrutacyjnej wchodzą; Dyrektorzy Rzemieślniczych Szkół Branżowych I 
Stopnia w Tarnowie i Pilznie, pracownik nadzorujący praktyki i nauczyciel języka angielskiego 

4. Komisja rekrutacyjna wybierze osoby na staże kadry, które w największym stopniu spełniają 
kryteria        uczestnictwa i osiągną ilość punktów (min 15 pkt, max 25 pkt):  

• motywacja do podnoszenia kwalifikacji (0-5 pkt.),  

• zaangażowanie w życie szkoły oraz realizację projektów; współpraca z instytucjami 
zewnętrznymi, organizacja dodatkowych przedsięwzięć na rzecz uczniów, organizacja i udział 
w konkursach (0-5 pkt.) 

• podstawowa znajomość języka angielskiego lub hiszpańskiego  (0-5 pkt.), 

• chęć wdrażania w pracy nabytych umiejętności i upowszechnianie efektów szkolenia 
(0-10 pkt.).  

5. W przypadku kiedy kilka osób na staże kadry spełnia te same kryteria selekcji, decyduje 
kolejność zgłoszeń.  

6. Po pozytywnym zakończeniu rekrutacji, uczestnik wypełnia Deklarację udziału w projekcie oraz 
Oświadczenie uczestnika projektu.   

7. Każdemu kandydatowi z grona kadry, ubiegającemu się o udział w projekcie, przysługuje prawo 
do odwołania się od decyzji Komisji rekrutacyjnej w formie pisemnej, w terminie 3 dni od dnia 
sporządzenia oficjalnej listy zakwalifikowanych do wyjazdu.  

8. Osoby kadry składają odwołania do Komisji Odwoławczej w składzie: Dyrektor Izby, lider 
konsorcjum, psycholog szkolny która dokonuje analizy złożonego przez kandydata wniosku 
i  ogłasza ostateczną listę uczestników projektu oraz listę rezerwową.  

9. Decyzje podjęte przez Komisję Odwoławczą są ostateczne.  
 

 


