
   
       

Regulamin rekrutacji uczestników w projekcie 

LogIT 2 - przyszłość w zawodzie 

 

1. Rekrutacja uczestników ma na celu wyłonienie 4 grup uczniów Technikum 

Informatycznego oraz Technikum Logistycznego  i zakwalifikowanie ich do wyjazdu na 2 

– tygodniową praktykę zawodową w Wielkiej Brytanii według harmonogramu: 

 a). Technikum Informatyczne 

 2019 r. – 20 uczniów 

 2020 r. – 20 uczniów  

 b). Technikum Logistyczne  

 2019 r. – 16 uczniów  

 2020 r. – 16 uczniów 

 

2. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. Wł.Szybińskiego w Cieszynie, z 

siedzibą przy ul. Kraszewskiego 11, 43-400 Cieszyn. 

3. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie uczniowie klas III Technikum 

Informatycznego oraz Technikum Logistycznego przy Zespole Szkół im. Wł. 

Szybińskiego w Cieszynie.  

4. Kandydaci na uczestników zobowiązani są do wypełnienia Formularza 

Zgłoszeniowego (w załączniku) przed przystąpieniem do procesu rekrutacji.  

5. Wyboru uczestników dokona Komisja Rekrutacyjna. 

6. Powołania Komisji Rekrutacyjnej dokonuje Dyrektor Szkoły. W skład Komisji 

wejdzie co najmniej pięciu nauczycieli (w tym co najmniej: jeden nauczyciel j. 

angielskiego, jeden nauczyciel przedmiotów informatycznych oraz jeden nauczyciel 

przedmiotów zawodowych z zakresu logistyki). 

7. Z procedury selekcyjnej sporządzony zostanie protokół, a załączniki stanowić będą 

arkusze sprawdzające wiedzę uczniów oraz ankiety opiniujące.  

8. Proces rekrutacji będzie obejmował dwa etapy: 

Etap I 

 Przeprowadzenie testu z języka angielskiego (20% pkt) 

 Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim (20% pkt) 

 Przeprowadzenie testu kompetencji informatycznych lub logistycznych (25% pkt) 

 Zebranie ankiet opiniujących uczniów kandydujących do wyjazdu (od 

wychowawców oraz nauczycieli przedmiotów informatycznych i logistycznych) 

(35% pkt) 

 Wyłonienie grupy  uczestników projektu zgodnie z punktem 1 niniejszego 

Regulaminu oraz 2 uczniów na tzw. listę rezerwową do każdej grupy. W 

przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez uczniów, Komisja wyłoni 

kandydatów na podstawie jawnego głosowania.  



   
Etap II 

Ostateczna kwalifikacja osób do udziału w stażu w Wielkiej Brytanii dokonana 

zostanie przez  Komisję Rekrutacyjną na posiedzeniu zwołanym najpóźniej na 14 dni 

przed planowanym rozpoczęciem stażu. Ostatecznej oceny uczestników dokonuje się 

na podstawie: 

 Pisemnej opinii wychowawcy uczestnika 

 Oceny postępów oraz opinii trenerów i lektorów prowadzących przygotowanie 

pedagogiczno-kulturowo-językowe 

 Frekwencji na zajęciach przygotowania pedagogiczno-kulturowo-językowego 

 W przypadku wątpliwości co do wyboru uczestników Komisja może prosić o 

opinię na ich temat nauczycieli uczących oraz Dyrektora Zespołu Szkół im. W. 

Szybińskiego w Cieszynie 

9. Wszyscy uczestnicy projektu do momentu ostatecznego zakwalifikowania osób do 

wyjazdu na staże, mają pełne i równe prawa oraz obowiązki w projekcie.  

10. Uczestnicy ostatecznie zakwalifikowani do wyjazdu na staże podpiszą z Zespołem 

Szkół im. Wł.Szybińskiego w Cieszynie umowę dwustronną precyzującą zasady 

realizacji projektu.  

11. Lista uczestników zostanie podana do wiadomości zainteresowanym po każdym etapie 

rekrutacji oraz wywieszona na tablicy informacyjnej projektu.  

12. Uczniowie mogą odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej na piśmie w terminie 

do 7 dni od momentu ogłoszenia wyników. Komisja rozpatrzy odwołanie w trybie 

natychmiastowym. 

13. Komisja Rekrutacyjna zastrzega możliwość zmiany decyzji co do listy uczestników i 

uczestników rezerwowych w przypadku naruszenia przez kandydatów Statutu Szkoły, 

niedopełniania obowiązków w  projekcie lub nieusprawiedliwionych nieobecności na 

zajęciach szkolnych oraz dodatkowych organizowanych w ramach projektu w ramach 

przygotowania pedagogiczno-kulturowo-językowego .  

14. W przypadku rezygnacji któregokolwiek uczestnika z udziału w projekcie Komisja 

Rekrutacyjna zakwalifikuje ucznia z listy rezerwowej z największą ilością punktów.   

15.  Ostatecznej akceptacji składu osób wyjeżdżających na staże dokonuje Dyrektor  

Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie. 

16.  Kandydat do udziału w stażu jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania 

Statutu Szkoły, a jego naruszenie może być powodem braku akceptacji Dyrektora  dla 

danego kandydata. 

 


