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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

KATALOG KRYTERIÓW REKRUTACJI DO PROJEKTU 

pn. „ZAWODOWA WSPÓŁPRACA 3” 

 

Niniejszy dokument określa sposób rekrutacji uczniów/uczennic zgłaszających chęć 

udziału w projekcie pn. „Zawodowa współpraca 3”, współfinansowanym ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia 

zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów, 

Poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego. 

1. Rekrutacja uczniów/uczennic do projektu odbędzie się w oparciu o dokumenty 

rekrutacyjne składane wraz z formularzem zgłoszeniowym do projektu: 

• oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, 

• rekomendację wychowawcy, 

• ankietę motywacyjną; 

• w uzasadnionych przypadkach Koordynator/ka szkolny/a może żądać 

dodatkowych dokumentów. 

2. Dokumenty będą oceniane pod względem: 

-  formalnym: formularz zgłoszeniowy, oświadczenie uczestnika/uczestniczki 

projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, – punktacja 0-

1;  

-  merytorycznym: rekomendacja wychowawcy w odniesieniu do uczniów/uczennic 

– punktacja 0-5 i ankieta motywacyjna– punktacja 0-10. 

3. Warunkiem dokonania oceny merytorycznej dokumentów jest spełnienie 

warunków formalnych.  

4. Uczniowie/uczennice będą rekrutowani na zajęcia na podstawie: 

-rekomendacji wychowawcy/czyni w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza osobę 

w stopniu najwyższym pretendowaną do wsparcia, a 1 w stopniu najniższym. 

Rekomendacja wychowawcy/czyni zostanie przygotowana na podstawie własnych 

obserwacji ucznia/uczennicy, konsultacji z nauczycielami/kami, pedagogiem/żką, 

psychologiem/żką oraz w odniesieniu się do Indywidulanie zdiagnozowanego 



 

Projekt pn. „Zawodowa współpraca 3” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

2 
 

zapotrzebowania szkoły w zakresie dostosowania kwalifikacji uczniów/uczennic z 

danych kierunków w SZ do potrzeb rynku pracy; 

- ankiety motywacyjnej punktowanej od 1 do 10, gdzie 10 oznacza osobę oznacza 

osobę w stopniu najwyższym pretendowaną do wsparcia; 

5. W sytuacji uzyskania przez kilku uczniów/uczennic tożsamej sumy ilości punktów 

z rekomendacji oraz ankiety motywacyjnej, decyzję o zakwalifikowaniu 

konkretnego ucznia/uczennicy podejmuje Dyrektor/ka Szkoły. W takich sytuacjach 

dyrektor/ka szkoły może przypisać ucznia/uczennice do udziału w maksymalnie 

trzech formach wsparcia oraz stażu u pracodawcy. 

6. Po wyczerpaniu limitu miejsc stworzona będzie lista rezerwowa 

uczestników/uczestniczek projektu. 

 

 

ZATWIERDZONO OSTATECZNIE: 

Ryszard Stefaniak  

– Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy 


