
PROJEKT KA1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA 
TYTUŁ PROJEKTU: CIEKAWA PRZYSZŁOŚĆ DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI POPRZEZ ROZWÓJ  

I SZKOLENIA ZAWODOWE 

Karta rekrutacyjna kandydata na uczestnika stażu zawodowego  

Kandydat: imię i nazwisko ……………………………………………………………. Klasa …………………………….. 

Zawód ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu ………………..                    Adres mailowy ( służbowy) ……………………………………………….  

Etap I - ocena formalna (wypełnia wychowawca klasy) 

Średnia ocen - (oceny semestralne  w roku szkolnym 2021/22)  pkt ………… 

 Możliwe punkty do zdobycia: (maksymalnie 4pkt) 
 4pkt - 6,00-4,51;  3pkt - 4,50-3,51;  2pkt - 3,50-2,51;  1pkt - 2,50-2,01;  0pkt - <2,00. 

Frekwencja (semestralna  w roku szkolnym 2021/22)  pkt ……….. 
 Możliwe punkty do zdobycia: (maksymalnie 4pkt) 
 4pkt - 100%-90%;  3pkt - 89%-70%;  2pkt -79%-70%;  1pkt – 69%- 56  0pkt - 55% i mniej.  

Ocena zachowania (ocena semestralna w roku szkolnym 2021/22)  pkt ……….. 

 Możliwe punkty do zdobycia: (maksymalnie 3pkt)  
 3pkt - wzorowe/bardzo dobre;  2pkt – dobre;  1pkt- poprawne;  0pkt – niższe. 

Ocena z języka angielskiego (średnia ocen z j. angielskiego ogólnego i zawodowego  

 z ocen semestralnych w roku szkolnym 2021/22)  pkt ………. 

 Możliwe punkty do zdobycia: (maksymalnie 5pkt) 
 5pkt - 6,00-4,51;  4pkt - 4,50-3,51;  2pkt - 3,50-2,51;  1pkt - 2,50-2,01;  0pkt - <2,00 

Ocena z praktyki zawodowej lub z zajęć praktycznych/przedmiotów zawodowych 
 (jeżeli uczeń nie miał praktyki zawodowej lub zajęć praktycznych należy wyliczyć średnią z przedmiotów zawodowych) 

(ocena semestralna w roku szkolnym 2021/22)  pkt …….. 

 Możliwe punkty do zdobycia: (maksymalnie 4pkt) 
 4pkt - 6,00-4,51;  3pkt - 4,50-3,51;  2pkt - 3,50-2,51;  1pkt - 2,50-2,01;  0pkt - <2,00 

Udział w turniejach, konkursach zawodach sportowych  pkt ……. 
 Możliwe punkty do zdobycia: (maksymalnie 5pkt) 
 5pkt - szczebel krajowy, wojewódzki, regionalny;  4pkt - szczebel miejski;  3pkt - szczebel szkolny; 

 2pkt - aktywny udział w promocji szkoły oraz imprezach szkolnych;  1pkt - angażowanie się w organizację imprez szkolnych. 

                    0pkt-brak zaangażowania w jakiekolwiek imprezy 

Osoba w trudnej sytuacji ekonomicznej/sierota/półsierota /uczeń niepełnosprawny (punktacja może 

być przyznana osobie bez ocen niedostatecznych) dodatkowe 5 pkt - tak/nie  
 prosimy o zakreślenie odpowiedniej odpowiedzi 

  

    
 podpis wychowawcy 
 

Test kompetencji językowych (test z języka angielskiego)  pkt ................................ 
 Możliwe dodatkowe punkty do zdobycia: (maksymalnie 5pkt) 
 5pkt - 100%-98%,  4pkt - 97%-91%,  3pkt - 90%-76%,  2pkt - 75%-51%,  1pkt - 50%-30%.  
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Etap II - rozmowa kwalifikacyjna dla 80% uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów  

w I etapie rekrutacji (wypełnia koordynator projektu) 

 

Karta oceny kandydata – rozmowa kwalifikacyjna 

 

Imię i nazwisko kandydata .......................................................................................................... 

 

Cześć rozmowy kwalifikacyjnej 

 

Przyznane punkty 

Prezentacja CV  /6 

Autoprezentacja  /6 

Pytanie komisji  /4 

Materiały dodatkowe  /4 

 

Łączna liczba punktów................................................/20 

 

 

Zdobyte punkty:  

Suma punktów zdobytych podczas rekrutacji ..………..........… z rozmowy kwalifikacyjnej ..………..........… 

 

Uczeń zakwalifikowany/niezakwalifikowany/ wpisany na listę rezerwową do udziału w Projekcie. 

 

Protokół przeprowadzonej rozmowy: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

Podpisy członków komisji: 

mgr Witold Sbirenda - dyrektor szkoły ................................ 

mgr Beata Ochmańczyk - wicedyrektor szkoły, specjalista przedmiotów gastronomicznych / mgr Krzysztof Brol 

specjalista przedmiotów turystyczno-hotelarskich  ................................ 

mgr Katarzyna Drabik koordynator projektu, zastępca kierownika szkoleń (praktyki zawodowe) ................................ 

mgr Magdalena Kosowska-Kudłacik/ Aleksandra Sierpińska/Aleksandra Dąbrowska-Hok 

 nauczyciel języka angielskiego  ................................ 

mgr Anna Kullman pedagog szkolny  ................................ 

 


