
                                        

Protokół powołania Komisji Rekrutacyjnej
do projektu zagranicznych staży zawodowych

realizowanego przez uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku 
w Hiszpanii w dniach od 27.07.2020 do 21.08.2020 r.

           Dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku  mgr inż. Iwona Wojtkiewicz

powołała  dnia  04.11.2019  r.  Komisję  Rekrutacyjną  do  projektu  zagranicznych  staży

zawodowych realizowanego przez uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku 

pn. „Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym, drogą do sukcesu na europejskim rynku

pracy”. Ww. projekt jest  finansowany z projektu  PO WER „Międzynarodowa mobilność

absolwentów  oraz  kadry  kształcenia  zawodowego”  ,  Sektor  -  Kształcenie  i  szkolenia

zawodowe Konkurs 2019.

W skład Komisji Rekrutacyjnej weszli: Dyrektor szkoły- mgr inż. Iwona Wojtkiewicz

–przewodniczący  komisji,  mgr  Zenobia  Dąbrowska-koordynator  projektu,  mgr  Krzysztof

Piatczyc  -  nauczyciel  języka  angielskiego,  mgr  Szymon  Burak-nauczyciel  przedmiotów

informatycznych, mgr Ewa Wasilewska- nauczyciel przedmiotów zawodowych z architektury

krajobrazu,  mgr  Elżbieta  Soroka-  nauczyciel  przedmiotów  zawodowych  z  branży

gastronomicznej, wicedyrektor    mgr Alicja Zielińska – nauczyciel chemii.

Opracowała koordynator projektu

           Zenobia Dąbrowska
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Projekt PO WER „Międzynarodowa mobilność absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”
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Protokół z zebrania  Komisji Rekrutacyjnej
do projektu zagranicznych staży zawodowych

realizowanego przez uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku 
w Hiszpanii w dniach 27.07.2020 do 21.08.2020 r.

Dnia  12.11.2019  r.  odbyło  się  zebranie  Komisji  Rekrutacyjnej  do  projektu

zagranicznych  staży  zawodowych,  realizowanego  przez  uczniów  Zespołu  Szkół

Agrotechnicznych w Słupsku w Hiszpanii w dniach 27.07.2020 do 21.08.2020 r. 

Spotkaniu przewodniczyła Dyrektor szkoły –mgr inż. Iwona Wojtkiewicz.

Komisja Rekrutacyjna pracując nad tworzeniem list głównych i rezerwowych, uczniów

którzy  zgłosili  chęć  udziału   w  projekcie   zagranicznych  staży  zawodowych   w procesie

rekrutacji bazowała na:

 Regulaminie Rekrutacji do ww. projektu,

  zestawieniach przygotowanych przez wychowawców klas, biorących udział w

rekrutacji.  Ww. listy zawierały ocenę z zachowania oraz oceny końcowe  z

przedmiotów zawodowych, uzyskane przez uczniów na koniec roku szkolnego

2018/2019,  aktualną ocenę wychowawcy dot. zachowania uczniów oraz ich

działalności na rzecz klasy,  szkoły i poza szkołą,

  wynikach  testu  z  języka  angielskiego,  który  został  przeprowadzony   dnia

13.11.2019 r.

Suma punktów uzyskanych przez poszczególnych uczniów w procesie rekrutacji była

podstawą do utworzenia  list głównych i rezerwowych. Osoby, które uzyskały w danej klasie

(grupie rekrutacyjnej) najwyższą sumę punktów  zostały  zakwalifikowane  do wyjazdu na

zagraniczne  staże  zawodowe,   a  ich  nazwiska   umieszczono  na  listach  głównych.  O

zakwalifikowaniu  się  na  listę  rezerwową do  udziału  w  projekcie   decydowały  kolejne  2

najwyższe  sumy  punktów,  uzyskane   podczas  przeprowadzonej  rekrutacji.  W  przypadku

uzyskania przez uczniów takiej samej ilości punktów w procesie rekrutacji o pozycji na liście

głównej lub rezerwowej  decydował wynik testu z języka angielskiego.
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Listy  główne oraz   rezerwowe zostaną   umieszczone  na  stronie  internetowej  oraz

w gablocie szkoły w dniu 29.11.2019 r., o godz. 12 oo . Listy zawierać będą: nazwisko i imię

ucznia, klasę  do której uczęszcza oraz sumę uzyskanych punktów.

Opracowała koordynator projektu

           Zenobia Dąbrowska
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