
   
 

Rekrutacja Technik Spedytor 3Sp – Informacje ogólne  
 

Dokumenty do rekrutacji w ramach projektu  „Praktyki zawodowe - droga do sukcesu”  
o numerze 2019-1-PL01-KA102-063894 współfinansowanego w ramach programu  

Unii Europejskiej Erasmus+. 
 

1. Regulaminy Projektu i Rekrutacji – dokumenty dostępne na stronie internetowej ZSE  
w zakładce Erasmus+. 

2. Formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku 
(upowszechnianie) i przetwarzanie danych osobowych przez partnerów, oraz 
oświadczeniem rodzica/opiekuna o braku przeciwwskazań do udziału ucznia  
w projekcie – uzupełnia uczeń i dostarcza do koordynatora p. Maliny Ślarzyńskiej / lub 
do sekretariatu szkoły  do dnia 02.10.2020. 

3. Pisemną opinię o uczestniku: wychowawcy i nauczycieli przedmiotów zawodowych – 
dokument przygotowuje wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielami. 

 
Kandydaci będą mieć 7 dni roboczych na złożenie „Formularza zgłoszeniowego ucznia”  
u koordynatora projektu lub w sekretariacie szkoły.  
Komisja rekrutacyjna w składzie: dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotów zawodowych, 
nauczyciel języka angielskiego, koordynator projektu, kierownik szkolenia praktycznego przy 
ocenie uwzględni następujące kryteria: 
FORMALNE: 
-kształcenie w ZSE w Radomiu w zawodzie technika spedytora na poziomie klasy 3; 
-terminowe złożenie kompletu dokumentacji; 
-brak posiadania nagany wychowawcy/dyrektora; 

MERYTORYCZNE: 
-średnia ocen z przedmiotów zawodowych teoretycznych (klasa II); 
-ocena z j. angielskiego (ostatni pełny semestr); 
-ocena z zachowania; 
-frekwencja na zajęciach szkolnych (ostatni pełny semestr); 
-udział w konkursach branżowych szkolnych/zewnętrznych; 
 
PREMIUJĄCE: 
-pochodzenie z rodziny niepełnej, wielodzietnej, o niskim statusie materialnym bądź 
uczestnik z niepełnosprawnościami; 
-zamieszkanie na terenie wiejskim zgodnie z klasyfikacją DEGURBA-3; 
 
Na podstawie sumy punktów komisja sporządzi listę główną i rezerwową. W przypadku, 
kiedy uczeń znajdujący się na liście głównej, na skutek zdarzenia losowego lub 
nieodpowiedniego zachowania, nie może uczestniczyć w projekcie bądź będzie z niego 
wykluczony - prawo do wyjazdu uzyska pierwsza osoba z listy rezerwowej z zachowaniem 
ustalonej kolejności. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów, o kolejności 
kandydatów na listach decyduje kryterium premiujące. 
Odwołania (składane pisemnie do koordynatora projektu) rozpatrywane będą w terminie do 
5 dni od daty publikacji list w obecności ucznia. 


