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Projekt „Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu” współfinansowany 
 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Aneks do regulaminu rekrutacji Projektu „Rozwój kompetencji 

zawodowych w dobie kryzysu” 
 

1. Rekrutacja naboru uczestników na staże zawodowe  

 

W celu odbycia staży zawodowych beneficjenci zobowiązani są do złożenia do 

dnia 10.06.2010r. w biurze projektu następujących dokumentów: 

 

a) formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w projekcie (dostępny na stronie 

http://kompetencjezawodowe.zsmonki.pl oraz biurze projektu)  

b) Poprawnie wypełniony wniosek o możliwość odbywania stażu we 

wskazanym miejscu, wypełniony przez beneficjanta projektu oraz 

pracodawcę (dostępny w biurze projektu oraz na stronie  

www.kompetencjezawodowe.zsmonki.pl) 

c) Dostarczenie wszelkich wymaganych dokumentów w tym: 

 zaświadczenia o średniej ocen i frekwencji uczestnictwa 

w zajęciach  lekcyjnych z I semestru bieżącego roku szkolnego 

2009/2010 podpisanych przez wychowawcę klasy oraz ucznia 

ubiegającego się o przyjęcie na wybrany kurs lub szkolenie 

 program stażu 

 kserokopie dokumentów poświadczających formę prawną istnienia 

firmy (wpis do ewidencji działalności  gospodarczej, NIP, 

REGON) 

 Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych osób niepełnoletnich do 

przekazania środków finansowych na wskazany we wniosku 

i potwierdzony w zgodzie opiekunów rachunek bankowy 

 

2. Szczegóły rekrutacji  

a) Średnia ocen za I semestr roku szkolnego 2009/2010 równa się liczbie 

punktów rekrutacyjnych np.:  

 

 średnia 4.01 = 4.01 punktów  

 średnia 3.62 = 3,62 punktów  

 

b) Frekwencja – liczba nieusprawiedliwionych nieobecności w I semestrze 

roku szkolnego na zajęciach lekcyjnych  

 

 0-5 nieobecności = 5 punktów  
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 6-10 nieobecności = 4 punkty  

 11 – 15 nieobecności = 3 punkty  

 16 – 20 nieobecności = 2 punkty  

 więcej niż 20 nieobecności = 1 punkt  

 

c) Wskazanie miejsca odbywania stażu równa się przyznaniu dodatkowych 

3 punktów rekrutacyjnych. 

 

O naborze decydować będzie łączna suma punktów za średnią ocen, frekwencji 

oraz wskazania miejsca odbywania stażu zdobytych w trakcie rekrutacji 

a określonych w niniejszym regulaminie. 

 

3. W wyjątkowych sytuacjach przy takiej samej liczbie punktów rekrutacyjnych 

o naborze decydować może doradca zawodowy na podstawie udziału 

beneficjenta w zajęciach z grupowego poradnictwa zawodowego. 
 

 

 

 

 


