
 
 
 

Rozpoczynamy rekrutację do programu POWER pn. „Innowacje w kształceniu zawodowym”, 
nr projektu: 2019-1-PL01-KA102-062802. 

Pierwsza mobilność dotyczy uczniów z kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej, którzy w terminie  
12.04.2020-2.05.2020 wyjadą do Sewilli na praktyki dotyczące projektowania 3D. 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do sekretariatu po odbiór formularza zgłoszeniowego. 
Uzupełnione formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do sekretariatu do 23.10.2019 r, do godz. 15.00. 

 
 

Kryteria rekrutacji: 
 
1. Wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych (średnia ocen z przedmiotów zawodowych ze wszystkich semestrów): 
≥5.0-4 p. 
4.9-4.0-3 p., 
3.9-3.5-2 p., 
3.4-3.0-1 p. 
 
2. Znajomość języków obcych, w szczególności j. ang. – usprawni komunikację w miejscu odbywania praktyk, a co za tym idzie realizację 
programu stażu i założeń projektu, jak również wykonywanie czynności życia codziennego (średnia ocen z języka ang. ze wszystkich 
semestrów): 
≥5.0-4 p. 

4.9-4.0-3 p., 

3.9-3.5-2 p., 
3.4-3.0-1 p. 
 
3. Nienaganne zachowanie. Ocenę wystawi wychowawca. Punktacja zostanie przydzielona następująco: 
wzorowe-3 p., 
bardzo dobre-2 p., 
dobre-1 p. 
 
4. Dobry stan zdrowia pozwalający na odbycie praktyk, potwierdzony przez lekarza. Brak zgody lekarza automatycznie wyklucza 
uczestnictwo w programie. 
 
5. Zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydatów z przedmiotów zawodowych mających bezpośredni związek z tematyką 
programu stażu. Szczególne osiągnięcia będą dodatkowym atutem. Nauczyciele przedmiotów zawodowych będą wspólnie oceniać 
dotychczasowe osiągnięcia poszczególnych kandydatów, oceniając ich w skali od 1 do 3 p. 
 
6. Miejsce zamieszkania (wieś, miasto) – wspomoże wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie osób pochodzących z rodzin 
ubogich i zamieszkujących miejscowości o bardzo wysokiej skali bezrobocia. Dzięki uwzględnieniu tego kryterium ZSE daje szanse 
osobom, których start w przyszłość zawodową jest radykalnie utrudniony, na zdobycie umiejętności zawodowych i kompetencji 
językowych dzięki, którym będą mieli większe szanse na uniknięcie poszerzania grona bezrobotnych w swoich rodzinnych 
miejscowościach. Przydzielanie punktów będzie przebiegało w sposób następujący: 
mieszkańcy wsi - 2 p., 
mieszkańcy miasta - 1 p. 
 
7. Chcąc zrealizować horyzontalny cel UE dotyczący zapewniania równości płci przewidujemy w procesie rekrutacji dodać punktową 
preferencję dla dziewcząt (1 p.). 
 
8. Autoprezentacja. Przygotowanie prezentacji pt. "Moje kompetencje na europejskim rynku pracy". Oceny dokonamy w porozumieniu 
z doradcą zawodowym pod kątem motywacji ucznia (świadomości konieczności podnoszenia kwalifikacji). Ocena: od 1-3 p. 
 
Uczniowie niezakwalifikowani do wyjazdu mają prawo do odwołania się do Komisji Rekrutacyjnej. 
 
Odwołanie należy złożyć pisemnie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Rozpatrzenie nastąpi w ciągu 7 dni od dnia wpływu. 
 
Ustalona zostanie  lista rezerwowa uczestników (3 osoby) na wypadek zaistnienia nieprzewidywalnych sytuacji losowych. 
 
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 31.10.2019 r. 


