REGULAMIN REKRUTACJI do projektu „Europejskie Kłodzko”
Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy liczbę dostępnych miejsc, wybór uczestników zostanie
dokonany w oparciu o punktację stworzoną na podstawie oceny zachowania, oceny z języka
angielskiego oraz średniej ocen z przedmiotów zawodowych.
Warunkiem koniecznym udziału w zagranicznej praktyce jest uzyskanie w roku szkolnym
2021/2022 co najmniej:
 dostatecznej śródrocznej oceny z języka angielskiego,
 poprawnej śródrocznej oceny zachowania.
Zasady rekrutacji:
 śródroczna ocena z języka angielskiego i śródroczna ocena zachowania w roku szkolnym
2021/2022:
o za ocenę z języka angielskiego:


celujący lub bardzo dobry - 4 pkt.,



dobry - 3 pkt.,



dostateczny - 2 pkt.

o za ocenę zachowania:


ocena wzorowa - 4 pkt.,



ocena bardzo dobra - 3 pkt.,



ocena dobra - 2 pkt.,



ocena poprawna - 1 pkt.

 śródroczna średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2021/2022:
o za średnią ocen:


większą lub równą 5,00 - 4 pkt.,



większą lub równą 4,00 - 3 pkt.,



większą lub równą 3,00 - 2 pkt.

W przypadku równej punktacji kryteria rozstrzygające to wyższa średnia ocen z
przedmiotów zawodowych, a w dalszej kolejności ocena z języka angielskiego i ocena
zachowania. Gdyby wymienione kryteria nie rozstrzygnęły, która z osób zakwalifikowała się do
wyjazdu na zagraniczną praktykę, zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
W projekcie zostanie stworzona lista rezerwowa na wypadek, gdyby któryś z pierwotnie
wybranych uczestników z przyczyn losowych nie mógł wziąć udziału w projekcie.
Rodzice będą musieli wyrazić zgodę na wyjazd swojego dziecka. Dla wszystkich
zainteresowanych uczniów odbędzie się spotkanie, w czasie którego koordynator projektu
przedstawi uczniom założenia projektu oraz udzieli odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.
Ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa oraz
ograniczeniami panującymi w Europie preferowani będą uczniowie posiadający ważny
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Rodzice/opiekunowie prawni uczniów, którzy nie posiadają certyfikatu COVID-owego będą
zobowiązani do zdeponowania u opiekuna obecnego podczas wyjazdu kwoty równej
wartości
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dodatkowych kosztów związanych z brakiem certyfikatu COVID-owego.

