
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO „REGULAMINU REKRUTACJI  I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE” 

INDYWIDUALNA KARTA REKRUTACYJNA NA UCZESTNIKA W PROJEKCIE: 

„EUROPEJSKIE STAŻE ZAWODOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ KARIERY” 

NR PROJEKTU: 2019-1-PL01-KA102-062044 

…………………………………………………………………………  ………………..  ………………………………………….. 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA           KLASA           KIERUNEK KSZTAŁCENIA 

1. Ocena zachowania z roku szkolnego poprzedzającego proces rekrutacji: 

 

naganna i nieodpowiednia          poprawna        dobra wzorowa i bardzo dobra 
0 pkt.                         5 pkt.        10 pkt.  15 pkt. 

  

2. Ocena z praktyki zawodowej z roku szkolnego poprzedzającego proces rekrutacji (dotyczy wyłącznie uczniów klas III, 

którzy w klasie II odbyli praktykę zawodową):  

    

        niedostateczna dopuszczająca          dostateczna         dobra      bardzo dobra i celująca 
    0 pkt.                    5 pkt.                        10 pkt.           15 pkt.       20 pkt. 

 
3. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych z roku szkolnego poprzedzającego proces rekrutacji: 
 
   
 2,0 – 2,9         3,0 – 3,9 4,0 – 4,9 5,0 – 6,0 
    5 pkt. 10 pkt.    15 pkt.   20 pkt. 
 
4.  Działania na rzecz szkoły (udział w konkursach i turniejach zawodowych, organizacji imprez szkolnych, 

kołach zainteresowań, wolontariat, funkcje pełnione w samorządzie szkolnym): ………………… pkt. 

Umotywowanie przyznanych punktów: …………………………………………………………..…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

5. Ocena z języka angielskiego z roku szkolnego poprzedzającego proces rekrutacji: 
 
 

        niedostateczna dopuszczająca          dostateczna         dobra      bardzo dobra i celująca 
    0 pkt.                    5 pkt.                        10 pkt.           15 pkt.       20 pkt. 

 



 

 

6. Udział w fakultatywnych zajęciach z języka angielskiego prowadzonych cyklicznie w szkole z native-speakerami: 
 
   
    tak         nie 

  5 pkt.        0 pkt.  
 
Ogólna liczba zdobytych punktów: 
 

1. Ocena zachowania         ………………… 

2. Ocena z praktyki zawodowej       ………………… 

3. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych      ……………….. 

4. Działania na rzecz szkoły        ……………….. 

5. Ocena z języka angielskiego        ……………….. 

6. Udział w fakultatywnych zajęciach z j. ang.      ………………… 

RAZEM: ………………… /100pkt. 

Decyzja o kwalifikacji ucznia/uczennicy* do projektu: 
 
 uczeń/uczennica* został/-a zakwalifikowany/-a do udziału w projekcie 
 
 uczeń/uczennica* nie został/-a zakwalifikowany/-a do udziału w projekcie 
 
* niepotrzebne skreślić 

Podpisy Zespołu Rekrutacyjnego: 

1) Koordynator projektu   …………………………………………………………….. 

2) Ewaluator projektu    …………………………………………………………….. 

3) Specjalista ds. rekrutacji 1  …………………………………………………………….. 

4) Specjalista ds. rekrutacji 2  …………………………………………………………….. 

5) Kierownik szkolenia praktycznego …………………………………………………………….. 

6) Członek     …………………………………………………………….. 

 

 
Zatwierdzam:  …………………………………………………………….. 

Pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły 
 

SZCZAWNO-ZDRÓJ, …………………………… R. 


