Kryteria przystąpienia do projektu:
„Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte w placówkach zagranicznych dla
uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”
Nr projektu:POWERVET-2015-1-PL01-KA102014874

1. Podstawowe kryteria przystąpienia do projektu to:
Jak najwyższe oceny z przedmiotów wymienionych punkcie 2. po zakooczeniu I semestru roku
szkolnego 2016/2017 oraz zachowania, przy założeniu, że do projektu nie kwalifikuje się osoba z
oceną z zachowania nieodpowiednią lub naganną.
Do projektu mogą przystąpid:
1. kandydaci z klas trzecich o profilach: technik energetyk, technik elektronik, technik
informatyk,
2. kandydaci z klas drugich o profilu: technik informatyk,
Dodatkowo punktowana jest niepełnosprawnośd oraz potwierdzony udział w konkursach i
olimpiadach z przedmiotów zawodowych w I semestrze roku szkolnego 2016/2017.
Kandydaci/kandydatki wypełniają Deklarację Przystąpienia do Projektu oraz Kartę Kwalifikacyjną.
Oba dokumenty należy złożyd do pani Martyny Patyoskiej, sala 112, do dnia 26.01 do godz.12.00 . Po
zebraniu deklaracji Komisja Rekrutacyjna wyłania uczestników/uczestniczki szkoleo
przygotowujących do wyjazdu na podstawie kryteriów szczegółowych.

2. Kryteria szczegółowe przystąpienia do projektu obejmują następującą
punktację:
a)

Ocena śródroczna w klasie drugiej/trzeciej ej z zachowania:
poprawne- 5pkt., dobre- 10pkt., bardzo dobre-15pkt., wzorowe- 20 pkt.
b) Ocena śródroczna w klasie drugiej/trzeciej z przedmiotu: język angielski
dopuszczający- 3 pkt., dostateczny- 5 pkt., dobry-10 pkt., bardzo dobry- 15 pkt., celujący- 20 pkt.
c) Średnia ocen śródrocznych w klasie drugiej/trzeciej z przedmiotów zawodowych:
grupa energetyczno-elektroniczna:
 energetycy, klasy trzecie:
 technologie procesów energetycznych
 wytwarzanie i przetwarzanie energii elektrycznej
 pracowania energetyki cieplnej
 pracownia elektroenergetyki
 elektronicy, klasy trzecie:
 instalacje urządzeo elektronicznych
 układy elektroniczne
 pracownia eksploatacji urządzeo elektronicznych
 pracownia instalacji i konserwacji urządzeo elektronicznych
grupa informatyczna, klasy trzecie:
 systemy baz danych,
 pracownia baz danych,
 witryny i aplikacje internetowe,
 pracowania aplikacji internetowych,

grupa informatyczna, klasy drugie:
 systemy operacyjne
 witryny i aplikacje internetowe,
 pracownia urządzeo techniki komputerowej
 sieci komputerowe
Punktacja za średnią z ocen zawodowych:
Od 2.0 do 3.0 – 3pkt.,
Od 3.01 do 3.5 – 5pkt.,
Od 3.51 do 3.75 - 10pkt.,
Od 3.76 do 4.0 – 15pkt.,
Od 4.01 do 4.25 – 20pkt.,
Od 4.26 do 4.5 -25pkt.,
Od 4.51 do 4.75 – 30pkt.,
Od 4.76 – 5.0 – 35pkt.,
Od 5.01 do 6.0 - 40pkt.
d)

Niepełnosprawnośd- 3 pkt.

W przypadku zakwalifikowania się do odbycia stażu ucznia posiadającego orzeczenie
z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (m. in. o potrzebie
indywidualnego nauczania) regulamin rekrutacji określa co następuje: zakwalifikowany uczeń
zobowiązany jest do wytypowania osoby (w terminie do 4 tygodni od dnia ogłoszenia listy osób
zakwalifikowanych do wyjazdu) posiadającej potwierdzone kwalifikacje do pracy i opieki nad danym
uczniem, która pojedzie z nim jako opiekun osobisty. Za opiekę ta osoba nie będzie pobierała
wynagrodzenia. Do obowiązków wytypowanego opiekuna będzie należała całodobowa opieka,
odpowiedzialność za zdrowie i życie danego beneficjenta oraz szkody wyrządzone przez niego na
rzecz innych osób i mienia podczas trwania stażu, tj. w podróży, w miejscu zakwaterowania, w czasie
korzystania z komunikacji publicznej, w miejscu odbywania stażu oraz w trakcie wycieczek
fakultatywnych.
Koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu do miejsca zakwaterowania w Sewillii z
powrotem dla opiekuna pokrywa w całości fundusz projektu, przy czym przewidziany jest maksymalnie
jeden dodatkowy opiekun na grupę. Opiekun danego uczestnika zobowiązany jest do podpisania
umowy o wolontariat. W przypadku zakwalifikowania się więcej niż jednej uczestnika o w/w
potrzebach o wyjeździe jednego, konkretnego ucznia zdecyduje zespół złożony z pedagoga
szkolnego, koordynatora projektu, opiekunów- nauczycieli dla danej grupy i wychowawcy ucznia.

e)

Udział w konkursach i olimpiadach przedmiotów zawodowych- 3pkt

Na szkolenia przygotowujące do wyjazdu zakwalifikuje się 20 osób, które zostaną umieszczone na
liście według ilości uzyskanych punktów. Zostanie też utworzona lista rezerwowa (2 osoby w każdej
grupie). W przypadku dużej ilości kandydatów o takiej samej ilości punktów na Karcie
Kwalifikacyjnej przy przystąpieniu do projektu, o kolejności na liście zadecyduje dodatkowy test z
języka angielskiego.
Decyzja o zakwalifikowaniu uczniów do udziału w projekcie – (lista osób zakwalifikowanych (wg
uzyskanej punktacji) oraz lista rezerwowa obejmująca 2 osoby) zostanie ogłoszona w gablocie
ogłoszeo szkolnych.
Prace Komisji Rekrutacyjnej zostaną udokumentowane protokołem. Od decyzji komisji
kandydatowi/kandydatce przysługuje odwołanie do koordynatora, pani Bożeny Legenc. Odwołanie
można składad do dnia 27.01 do godz.12.00

