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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 
§ 1 

Informacje ogólne 
 

1. Projekt pod nazwą „Rozwijanie zawodowych kompetencji młodzieży z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii” realizowany jest przez Salezjańskie Szkoły Rzemiosł w Łodzi z 
siedzibą przy ul. Wodnej 34, 90-046 Łódź. 

2. Projekt współfinansowany jest z programu Erasmus +. 
3. Biuro projektu mieści się w Salezjańskich Szkołach Rzemiosł w Łodzi z siedzibą przy ul. Wodnej 

34 , 90-046 Łódź. 
4. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2022 r. do 29 lutego 2024 r. 
5. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie „Rozwijanie 

zawodowych kompetencji młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych technologii” 
6. Do udziału w projekcie uprawnieni są uczniowie/uczennice Technikum Salezjańskiego im. św. 

Józefa Rzemieślnika o kierunku technik informatyk i technik mechatronik. 
 

§ 2 
Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników 

 
1. Nabór uczestników będzie przeprowadzony do 13 października 2022 r. 
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia formularza zgłoszeniowego stanowiącego 

załącznik do regulaminu. 
3. Rekrutacja uwzględnia zasady polityki równych szans i równości płci. 
4. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć do przewodniczącego komisji do spraw 

rekrutacji do 3 października 2022 r. 
5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do napisania testów sprawdzających wiedzę teoretyczną i 

praktyczną z zakresu przedmiotów zawodowych oraz sprawdzających znajomość języka 
angielskiego.  

6. Termin przeprowadzenia testów: 
• 6 października 2022 r. - test sprawdzający wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu 

przedmiotów zawodowych, 
• 7 października 2022 r. – test sprawdzający znajomość języka angielskiego. 

7. O zakwalifikowaniu ucznia do projektu będą decydować:  
a) wynik z testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przedmiotów 

zawodowych – max. 25 punktów. Punkty liczone ze wzoru: 
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𝑇" = 	
𝑖𝑙𝑜ść	𝑧𝑑𝑜𝑏𝑦𝑡𝑦𝑐ℎ	𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤

max 𝑖𝑙𝑜ść	𝑝𝑘𝑡
	𝑥	25 

b) wynik testu sprawdzającego znajomość języka angielskiego - max. 25 punktów.  Punkty 
liczone ze wzoru: 

𝑇= =	
𝑖𝑙𝑜ść	𝑧𝑑𝑜𝑏𝑦𝑡𝑦𝑐ℎ	𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤

max 𝑖𝑙𝑜ść	𝑝𝑘𝑡
	𝑥	25 

 

c) średnia ważona ocen uzyskanych podczas ostatniej klasyfikacji rocznej. Ocenom z 
przedmiotów zawodowych przypisana jest waga 2, pozostałym ocenom waga 1 - max. 25 
pkt. Punkty liczone ze wzoru: 
 

𝑂? = 	
ś𝑟. 𝑜𝑐𝑒𝑛	𝑧	𝑝. 𝑜𝑔ó𝑙𝑛𝑜𝑘𝑠𝑧𝑡. +	2 · ś𝑟. 𝑜𝑐𝑒𝑛	𝑧	𝑝. 𝑧𝑎𝑤𝑜𝑑𝑜𝑤𝑦𝑐ℎ	

18
	𝑥	25 

 

ś𝑟. 𝑜𝑐𝑒𝑛	𝑧	𝑝. 𝑜𝑔ó𝑙𝑛𝑜𝑘𝑠𝑧𝑡. – średnia ocen z przedmiotów ogólnokształcących 

ś𝑟. 𝑜𝑐𝑒𝑛	𝑧	𝑝. 𝑧𝑎𝑤𝑜𝑑𝑜𝑤𝑦𝑐ℎ. – średnia ocen z przedmiotów zawodowych 

d) ocena z zachowania uzyskana podczas ostatniej klasyfikacji rocznej - max. 20 punktów:  
• naganne i nieodpowiednie – 0 pkt. 
• poprawne – 5 pkt. 
• dobre – 10 pkt. 
• bardzo dobre – 15 pkt. 
• wzorowe – 20 pkt. 

e) opinia wychowawcy - max. 5 pkt. 
8. Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 100. 
9. Z zastosowaniem powyższych kryteriów, rekrutacji do udziału w projekcie dokona Komisja 

Rekrutacyjna, w skład której wchodzą:  
- Julitta Rosa    – przewodnicząca komisji 
- ks. Przemysław Solarski   – członek komisji 
- Piotr Błaszczyk    – członek komisji 
- Monika Geremek - Sowińska  – członek komisji 
- Michał Kopeć   – członek komisji  

Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół zawierający listę uczestników 
projektu oraz rezerwową listę kandydatów na uczestników projektu. 

10. Termin ogłoszenia wyników rekrutacji ustala się na 10 października 2022r. 
11. O wynikach rekrutacji decyduje Dyrektor Szkoły zatwierdzając protokół komisji. 
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12. O zakwalifikowaniu do projektu Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej powiadamia 
ucznia/uczennicę lub ich opiekuna prawnego, w sposób ogólnie przyjęty w szkole. 

13. W terminie 2 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji można złożyć do Dyrektora Szkoły 
odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.  

14. Dyrektor Szkoły w terminie 2 dni rozpatrzy odwołanie i poinformuje zainteresowanych o 
podjętej decyzji. 

15. Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna. 
16. Uczestnik, który otrzymał w trakcie trwania projektu dwie lub więcej oceny niedostateczne 

śródroczne, zostaje skreślony z listy uczestników mobilności, a jego miejsce zajmie 
uczennica/uczeń z listy rezerwowej. 
 

 
§ 3 

Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu. 
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do Regulaminu, o których 

uczniowie/uczennice biorący udział w projekcie lub ich prawni opiekunowie, będą 
niezwłocznie informowani poprzez stronę internetową oraz za pośrednictwem Zespołu 
Projektowego. 
 
 
 
 
Łódź, dn. 03.12.2022 r. 
 

Ks. Dariusz Husak SDB 
Dyrektor Salezjańskich Szkół Rzemiosł w Łodzi 

 
 


