Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie
Technikum Mechaniczno – Elektryczne im. Nikoli Tesli
V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli

Regulamin rekrutacji uczestników do programu współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój

WYSOKIE KWALIFIKACJIE ZAWODOWE
DROGĄ DO SUKCESU
realizowanego
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3
w Chorzowie
lata realizacji 2016 – 2017
KA1 – Mobilność edukacyjna/Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia
zawodowego
§1. Informacje o projekcie
1. Projekt WYSOKIE KWALIFIKACJIE ZAWODOWE DROGĄ DO SUKCESU jest
realizowany w ramach KA1 – Mobilność edukacyjna/Mobilność osób uczących się i kadry
w ramach kształcenia zawodowego.

2. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie POWERVET-2015-1PL01-Ka102-015963 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Zespołem
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie.
3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu KA1 –
Mobilność edukacyjna/Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia
zawodowego.
4. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia
zawodowego w Technikum Mechaniczno – Elektrycznym im. Nikoli Tesli w Chorzowie
oraz zdobycie doświadczenia zawodowego i kompetencji językowych przez uczniów
w czasie odbywania praktyk w Irlandii. Udział w programie zwiększy szanse uczniów na
zatrudnienie na polskim lub europejskim rynku pracy po skończeniu szkoły.
5. Projekt realizowany będzie od 01.06.2015 r. do 01.06.2017 r.
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§2. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu Wysokie kwalifikacje
zawodowe drogą do sukcesu.
2. Rekrutacja do projektu obejmuje uczniów klas III Technikum Mechaniczno –
Elektrycznego im. Nikoli Tesli w Chorzowie w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017.
3. W drodze rekrutacji Komisja rekrutacyjna wyłoni grupę 17 uczniów, którzy w maju 2016
roku oraz w maju 2017 roku odbędą 4-tygodniową praktykę w Irlandii.
4. Zainteresowani projektem uczniowie, podzieleni na grupy zawodowe (elektrycy,
informatycy, mechatronicy), wykonają plakat reklamujący zagraniczne praktyki.
Wykonanie plakatu jest wstępnym kryterium naboru.
§3. Ogólne zasady rekrutacji
1. Uczniowie, którzy wyrażą chęć uczestniczenia w projekcie, są zobowiązani do
przystąpienia do testu językowego (B1, B2) przygotowanego na potrzeby rekrutacji. Ocena
punktowa testu zostanie przeliczona na ocenę zgodnie z WSO obowiązującym w szkole
dla przedmiotów ogólnokształcących. Uzyskane oceny zostaną przeliczone na punkty
według algorytmu: bdb – 20 pkt, db – 15 pkt, dst – 10 pkt, dp – 5 pkt.
2. W procesie rekrutacyjnym będą brane pod uwagę oceny zachowania na zakończenie klasy
II, według algorytmu: wzorowy – 6 pkt, bdb – 5 pkt, dobry – 4 pkt, poprawny – 3 pkt,;
średnie ocen z trzech kierunkowych przedmiotów zawodowych – dla elektryków:
pracownia urządzeń elektrycznych, pracownia maszyn elektrycznych, pracownia instalacji
elektrycznych; dla informatyków – pracownia aplikacji internetowych, pracownia baz
danych, witryny i aplikacje internetowe; dla mechatroników – pracownia programowania
urządzeń i systemów mechatronicznych, projektowanie urządzeń i systemów
mechatronicznych, pracownia projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
przeliczane na punkty według algorytmu: bdb – 20 pkt, db – 15 pkt, dst – 10 pkt, dp – 5
pkt. oraz średnia ocen z języka angielskiego, wynikająca z sumy ocen uzyskanych
z zakresu podstawowego i rozszerzonego, przeliczona na punkty według algorytmu: bdb –
20 pkt, db – 15 pkt, dst – 10 pkt, dp – 5 pkt.
3. Uczniowie, deklarujący uczestnictwo w projekcie, odbędą rozmowę z pedagogiem
szkolnym, której celem jest określenie stopnia dojrzałości emocjonalnej kandydata
i umiejętności radzenia sobie w sytuacji rozłąki i nietypowej. Pedagog przydziela punkty:
6 ÷ 5 – uczeń samodzielny, 4 ÷ 3 – uczeń samodzielny, lecz wymagający wsparcia
opiekuna, 2 ÷ 1 – uczeń wymagający wsparcia opiekuna i grupy.
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4. Na listę uczestników zakwalifikowanych do projektu wpisani zostają uczniowie, którzy, po
zsumowaniu, zdobędą najwyższą ilość punktów. Liczba miejsc dla uczniów ze względu na
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8.

kształcony zawód wynika z liczebności klas: dla elektryków – 4 miejsca, dla
mechatroników – 5 miejsc, dla informatyków – 8 miejsc.
W przypadku uzyskania przez uczniów równej ilości punktów, Komisja rekrutacyjna
zasięgnie opinii wychowawców uczniów, dotyczącej ich zaangażowania w sprawy klasy
i Szkoły.
Komisja rekrutacyjna do 3 dni po zakończeniu rekrutacji ogłosi wyniki w czasie spotkania
ze wszystkimi zainteresowanymi projektem uczniami. Komisja rekrutacyjna przedstawi
listę uczniów zakwalifikowanych i listę uczniów rezerwowych.
W procesie rekrutacji będzie stosowana polityka równości płci oraz zasada równych szans.
Od wyników rekrutacji uczeń może się odwołać do Dyrektora ZSTiO Nr 3. Na pisemne
zażalenie, złożone do 3 dni po ogłoszeniu wyników rekrutacji, Dyrektor zobowiązany jest
udzielić odpowiedzi z wyjaśnieniem do 7 dni. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

§3. Postanowienia końcowe
1. Uczniowie zakwalifikowani do projektu są zobowiązani do realizacji zadań
przygotowujących do praktyk zagranicznych. Uczniowie będą uczestniczyć w lekcjach
języka angielskiego specjalistycznego (36 godzin według ustalonego harmonogramu),
spotkaniach przybliżających kulturę, historię i codzienność Irlandii (6 godzin według
ustalonego harmonogramu), 2–godzinnym spotkaniu z nauczycielem, który zapozna
ich z zasadami bezpieczeństwa przy wyjazdach zagranicznych i podejmowaniu pracy
za granicą.
2. Uczniowie w okresie przygotowującym do wyjazdu będą stosować się do poleceń
opiekunów związanych z organizacją wyjazdu.
3. Informacje dotyczące projektu dostępne są w gablocie w holu Szkoły oraz na stronie
internetowej Szkoły, w zakładce dedykowanej projektowi.
4. Nadzór nad realizacją programu sprawuje koordynator projektu.
5. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację
projektu na terenie Szkoły do przestrzegania ochrony danych osobowych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

