
             

                                         

 
„Staże zagraniczne drogą do rozwoju kreatywności i umiejętności zawodowych na poziomie europejskim”, Erasmus+ 
Projekt PO WER „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” 
Akcja 1 . Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w roku 2016 
 
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej 
do projektu zagranicznych staży zawodowych uczniów Technikum nr 6 w Słupsku 
realizowanego  w Hiszpanii pn. „Staże zagraniczne drogą do rozwoju kreatywności 

i umiejętności zawodowych na poziomie europejskim” 
w  dniach od 08.01. 2018r. do 26.01. 2018 r.  

oraz od 05.03. 2018r. do 23.03. 2018 r. 
 

 W dniach 20 i 21 lutego 2017 r. odbyły się posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do 

projektu unijnego - „Staże zagraniczne drogą do rozwoju kreatywności i umiejętności 

zawodowych na poziomie europejskim” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój (Konkurs 2016), w ramach projektu „Staże zagraniczne dla 

uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. 

W skład Komisji Rekrutacyjnej weszli: dyrektor szkoły, 4 nauczycieli zawodów oraz 2 

nauczycieli języków obcych . 

 Do projektu zgłosiło się 81  uczniów Technikum nr 6  - z klas II o profilu: technik 

informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej,  którzy wyrazili chęć uczestnictwa  w projekcie zagranicznych 

praktyk zawodowych. 

Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła każdą kandydaturę ucznia, zweryfikowała ją zgodnie 

z regulaminem rekrutacji oraz sporządziła wykaz osób, które zakwalifikowały się na wyjazd  

oraz listy rezerwowe. Suma punktów uzyskanych przez poszczególnych uczniów była  

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

(grupie rekrutacyjnej)  najwyższą sumę punktów  zakwalifikowano  do wyjazdu na 

zagraniczne staże zawodowe,  a ich nazwiska zostały umieszczone na listach głównych.  

O zakwalifikowaniu się na listę rezerwową do udziału w projekcie decydowały kolejne 4 

najwyższe sumy punktacji uzyskane  podczas przeprowadzonej rekrutacji.  

Do udziału w projekcie zakwalifikowano 44 uczniów (32 z nich znalazło się na listach 

głównych, a 12 – na rezerwowych) .   

  Listy główne i rezerwowe zostaną  umieszczone na stronie internetowej oraz w gablo-

cie szkoły w dniu 28 lutego 2017, o godz. 12 oo . 


