
REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU 

"Szkoła równych szans" 

 

1. Do projektu mogą przystąpić wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także uczniowie bez 

orzeczenia uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do drugiej klasy Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Słupsku (klasa II sfh). 

2. Ze względu na okres realizacji projektu obejmujący dwa lata szkolne (2016/2017 i 

2017/2018) uczniowie z orzeczeniem uczęszczający do klas III fi i III si, kończący naukę w 

ZST w czerwcu 2017r. stanowić będą grupę rezerwową. 

3. Udział w projekcie jest dobrowolny. 

4. Warunkiem udziału jest pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów oraz uzyskanie 

odpowiednio wysokiej ilości punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

5. Za przebieg rekrutacji odpowiada Komisja Rekrutacyjna pod przewodnictwem Dyrektora 

Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku, w składzie: 

Dyrektor ZST - p. Grażyna Zienkiewicz 

Koordynator projektu - p. Elżbieta Saba 

Kierownik projektu - p. Magdalena Czyżewska 

Pedagog szkolny - p. Beata Jeż 

Wychowawcy klas:  

II fsh - p. Marcin Masłowski,  

III fi - p. Krzysztof Smoliński,  

III si - p. Daniel Kot,  

II LPS - p. Adam Mroczek,  

I TOM - p. Anna Dadura. 

6. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje suma zdobytych punktów, na którą składają 

się: 

− ocena z zachowania na zakończenie roku szkolnego 2015/2016 (0-5pkt) 

− wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-5pkt) 

− opinia wychowawcy klasy (0-5pkt) 

7. Ocenę z zachowania przelicza się na punkty zgodnie z zasadą: 

wzorowe - 5 pkt 

bardzo dobre - 4 pkt 

dobre - 3 pkt 

poprawne - 1 pkt 

nieodpowiednie - 1 pkt 

naganne - 0 pkt 



8. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczyć będzie motywacji udziału w projekcie, doświadczeń z 

samodzielnego udziału w formach zorganizowanego nauczania czy wypoczynku, 

gotowości do pełnego zaangażowania się w działania projektowe. 

9. O miejscu na liście rankingowej zadecyduje liczba zdobytych punktów. Maksymalnie 

uczeń może otrzymać 15 pkt. 

10. Dodatkowymi kryteriami branymi pod uwagę przez Komisję w przypadku uzyskania takiej 

samej ilości punktów przez kilku uczniów będą: równowaga płci, trudna sytuacja 

materialna i rodzinna oraz pochodzenie (np. z obszarów wiejskich). 

11. Po zakończeniu rekrutacji Komisja ogłosi listę 10 osób zakwalifikowanych do projektu 

oraz listę 4 osób rezerwowych. 

12. Na liście rezerwowej znajdą się 4 osoby z największą liczbą punktów z grupy uczniów 

niezakwalifikowanych. W przypadku, gdy ze względów losowych (np. choroba), któraś z 

zakwalifikowanych osób nie będzie mogła wziąć udziału w projekcie jej miejsce zajmie 

pierwszy z uczniów z listy rezerwowej. 

13. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej uczeń może się odwołać w ciągu 3 dni od ogłoszenia 

ostatecznej listy. 

14. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Komisję w ciągu 2 dni od daty jego złożenia. O 

wyniku odwołania uczeń zostanie powiadomiony w ciągu tygodnia. 


