Kryteria rekrutacji w ramach programu Erasmus Plus, Akcja 1,
KA102 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
„Inteligentne rozwiązania jako innowacja w kształceniu zawodowym.”

1. Wyniki w nauce przedmiotów zawodowych. Pod uwagę będzie brana średnia ocen z przedmiotów zawodowych ze wszystkich semestrów:
>5.0 - 4 p.
5.0 - 4.0 - 3 p.,
3.9 - 3.5 - 2 p.,
3.4 - 3.0 - 1 p.
2. Znajomość języków obcych, w szczególności j. angielskiego. Punkty zostaną przyznane na podstawie średniej ocen z języka angielskiego z dwóch ostatnich
lat nauki:
5.0 - 4.0 - 3 p.,
3.9 - 3.5 - 2 p.,
3.4 - 3.0 - 1 p.
3. Nienaganne zachowanie. Punktacja zostanie przydzielona następująco:
wzorowe - 3 p.,
bardzo dobre - 2 p.,
dobre - 1 p.
4. Dobry stan zdrowia pozwalający na odbycie praktyk, potwierdzony przez lekarza. Brak zgody lekarza automatycznie wyklucza uczestnictwo w programie.
5. Zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydatów z przedmiotów zawodowych mających bezpośredni związek z tematyką programu stażu.
Szczególne osiągnięcia będą dodatkowym atutem.
Nauczyciele przedmiotów zawodowych będą wspólnie oceniać dotychczasowe osiągnięcia poszczególnych kandydatów, oceniając ich w skali od 1 do 3 p.
6. Miejsce zamieszkania (wieś, miasto) – wspomoże wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie osób pochodzących z rodzin ubogich i zamieszkujących
miejscowości o bardzo wysokiej skali bezrobocia. Dzięki uwzględnieniu tego kryterium ZSE daje szanse osobom, których start w przyszłość zawodową jest
radykalnie utrudniony, na zdobycie umiejętności zawodowych i kompetencji językowych dzięki, którym będą mieli większe szanse na uniknięcie poszerzania
grona bezrobotnych w swoich rodzinnych miejscowościach. Przydzielanie punktów będzie przebiegało w sposób następujący:
mieszkańcy wsi - 2 p.,
mieszkańcy miasta - 1 p.

7. Chcąc zrealizować horyzontalny cel UE dotyczący zapewniania równości płci przewidujemy w procesie rekrutacji dodać punktową preferencję dla
dziewcząt (1 p.).
8. Autoprezentacja. Przygotowanie prezentacji pt."Moje kompetencje na europejskim rynku pracy". Oceny dokonamy w porozumieniu z doradcą
zawodowym pod kątem motywacji ucznia (świadomości konieczności podnoszenia kwalifikacji). Ocena: od 1-3 p.

Uczniowie niezakwalifikowani do wyjazdu mają prawo do odwołania się do Koordynatora projektu. Odwołanie należy złożyć pisemnie w ciągu 7 dni od dnia
ogłoszenia wyników. Rozpatrzenie nastąpi w ciągu 7 dni od dnia wpływu.
Ustalimy listę rezerwową uczestników (3 osoby) na wypadek zaistnienia nieprzewidywalnych sytuacji losowych.
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone zaraz po dokonaniu wyboru uczestników projektu przez zespół projektowy na stronie www Szkoły, profilu
facebook’owym oraz w gablocie szkolnej.

