
 

 

 

 

Rekrutacja uczestników w ramach I Działania projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-

000059538 realizowanego w ramach Akredytacji Erasmusa nr 2021-1-PL01-KA120-

VET-000047745 na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia 

zawodowe 

 

 

Rozpoczynamy realizację działań w ramach otrzymanej Akredytacji Erasmusa. W związku 

z tym, w dniach 15.06.2022-30.06.2022 trwać będzie proces rekrutacji uczestników do udziału 

w ramach I Działania projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000059538 realizowanego, w 

ramach realizacji Akredytacji Erasmusa nr 2021-1-PL01-KA120-VET-000047745 na zasadach 

Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W jego ramach grupa 

uczestników pod opieką nauczycieli, zrealizuje program zagranicznych mobilności 

zawodowych obejmujących wdrożenie programów praktyk dla  kierunków technik hotelarstwa, 

technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, a także programu kulturowego, we 

współpracy z włoskim partnerem Futuro e Progresso Associazione di promozione sociale. 

Planowany na drugą połowę czerwca proces rekrutacji obejmie działania mające na celu 

wyłonienie uczniów danych zawodów z obecnych klas drugich i trzecich, którzy wyjadą do 

Włoch w październiku. 

 

Podstawą kwalifikowania osób do udziału i wsparcia w ramach projektu będzie spełnienie 

następujących warunków: 

• Przynależności do grupy określonej grupy docelowej, opisanej w Rozdziale II 

Regulaminu rekrutacji; 

• Złożenie poprawnie wypełnionego Formularza Rekrutacyjnego. 

Kwalifikacja do Działania uwzględnieni zasady równych szans i niedyskryminacji, w tym ze 

względu na płeć, pochodzenie, wyznanie czy poglądy. 

 

Szczegółowe kryteria rekrutacji obejmują: 

• Średnią ocen z przedmiotów ogólnych uzyskaną w ostatnim roku szkolnym 

poprzedzającym rekrutację – w ramach tego kryterium uczniowie mogą uzyskać 

maksymalnie 10 pkt, wg punktacji: 

o 10 pkt za średnią ≥ 5,0; 

o 8 pkt za średnią ≥ 4,5; 

o 6 pkt za średnią ≥ 4,0; 

o 4 pkt za średnią ≥ 3,5; 

o 2 pkt za średnią ≥ 3,0. 

• Średnią ocen z przedmiotów zawodowych uzyskaną w ostatnim roku szkolnym 

poprzedzającym rekrutację – w ramach tego kryterium uczniowie mogą uzyskać 

maksymalnie 10 pkt, wg punktacji: 
o 10 pkt za średnią ≥ 5,0; 
o 8 pkt za średnią ≥ 4,5; 
o 6 pkt za średnią ≥ 4,0; 
o 4 pkt za średnią ≥ 3,5; 
o 2 pkt za średnią ≥ 3,0. 



 

 

• Znajomość języka angielskiego weryfikowaną na podstawie oceny uzyskanej 

w ostatnim roku szkolnym poprzedzającym rekrutację, wg punktacji: 
o 10 pkt za ocenę „celującą”, 
o 8 pkt za ocenę „bardzo dobrą”; 
o 6 pkt za ocenę „dobrą”; 
o 4 pkt za ocenę „dostateczną”; 
o 2 pkt za ocenę „dopuszczającą”. 

• Wynik rozmowy kwalifikacyjnej, w ramach której uczestnik będzie mógł 

otrzymać maksymalnie 5 pkt – punktowane będą: wskazanie walorów zawodowych 

Działania, chęć nauki języków obcych, rozwoju społecznego. 

• Udokumentowaną aktywność szkolną i pozaszkolną, w ramach której uczeń będzie 

mógł uzyskać maksymalnie 5 pkt, w tym 1 pkt za każdy z przedstawionych elementów: 

udział w konkursach, olimpiadach, zawodach szkolnych, apelach/przedstawieniach, 

kołach zainteresowań, samorządzie szkolnym, klubach sportowych. 

• Zaangażowanie w życie Szkoły (udział w konkursach, apelach, zawodach sportowych, 

samorządzie itd.) - max 10 pkt, po 2 pkt za każdą udokumentowaną/odnotowaną przez 

Organizację wysyłającą aktywność. 

• Mniejsze szanse oceniane wg punktacji 0-5-10, na podstawie takich kryteriów jak: 

zamieszkanie na terenach wiejskich, niskie dochody rodziny, niepełna rodzina, 

niepełnosprawność - 5 pkt przyznawane osobom spełniającym 1 kryterium, 10 przy 2 

i więcej. 

 

Punkty za poszczególne kategorie zostaną przyznane przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie 

weryfikacji Formularzy Rekrutacyjnych, wyników w nauce, znajdujących się w szkolnej bazie 

ocen oraz rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w obecności wszystkich członków 

Komisji.  

 

Więcej szczegółów na temat rekrutacji można znaleźć w Regulaminie Rekrutacji będącym 

jednym z załączników do niniejszej informacji, a także dostępnym u Koordynatora Działania 

p. Katarzyny Kociszewskiej-Pandit. 


