Załącznik nr 1
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli/nauczycielek w projekcie „ Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakres wsparcia oraz kryteria rekrutacji dla uczniów/uczennic
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego
w ramach projektu „ Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Forma wsparcia

Dane ilościowe
Ilość godzin
nauczania

Praktyki dla Zasadniczej
Szkoły Zawodowej

Grupa docelowa

Kryteria rekrutacji

uczniowie/uczennice
Zasadniczej Szkoły
zawodowej w zawodzie
Kucharz, Sprzedawca,
Klasa wielozadaniowa:
Fryzjer, Cukiernik,
Stolarz, Mechanik,
Piekarz

Kryteria formalne:
•
Przynależność do grupy docelowej,
•
„List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) ucznia/uczennicy,
•
Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności
wsparcia dla danego ucznia/uczennicy
•
Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną
( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne),
Kryteria merytoryczne:
W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje:
•
Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość punktów z naboru (
dla uczniów klas I).
•
Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., dalsze
kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt.
•
Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka rodziny
za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ; nie więcej niż
100% minimalnego wynagrodzenia za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż
100% i nie więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto powyżej

150

Ilość grup

-

Liczebność grupy

-

1

Łączna liczba
uczniów

Ilość godzin
nauczania

54

150/300

Ilość grup

-

Liczebność grupy

-

Staże dla technikum

Łączna liczba
uczniów

1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego wynagrodzenia –brutto
powyżej 2625 zł- 1 pkt.)
Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za:
•
Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy możliwości
udziału w danej formie wsparcia),
•
W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym kierunku
W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego.

195

uczniowie/uczennice
technikum w zawodzie
Technik Architektury
Krajobrazu, Technik
Handlowiec, Technik
Obsługi Turystycznej,
Technik Hotelarstwa,
Technik Żywienia
i Usług
Gastronomicznych,
Kelner, Technik
Ekonomista,
Fototechnik

Kryteria formalne:
•
Przynależność do grupy docelowej,
•
„List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) ucznia/uczennicy,
•
Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności
wsparcia dla danego ucznia/uczennicy
•
Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną
( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne),
Kryteria merytoryczne:
W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje:
•
Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość punktów z naboru (
dla uczniów klas I).
•
Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., dalsze
kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt.
•
Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka rodziny
za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ; nie więcej niż
100% minimalnego wynagrodzenia za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż
100% i nie więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto powyżej
1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego wynagrodzenia –brutto
powyżej 2625 zł- 1 pkt.)
Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za:
•
Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy możliwości
udziału w danej formie wsparcia),
•
W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym kierunku
W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego.

2

Ilość godzin
nauczania

Ilość grup

50

5

Kurs kadry i płace
z wykorzystaniem komputera
Liczebność grupy

10

Łączna liczba
uczniów

50

uczniowie/uczennice
na kierunku:
ekonomicznym,
handlowym,
sprzedażowym

Ilość godzin
nauczania

20

Kurs obsługa kas fiskalnych
z obsługą magazynu
Ilość grup

5

uczniowie/uczennice
w zawodzie: Technik
żywienia i usług
gastronomicznych,
Technik hotelarstwa

Kryteria formalne:
•
Przynależność do grupy docelowej,
•
„List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) ucznia/uczennicy,
•
Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności
wsparcia dla danego ucznia/uczennicy
•
Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną
( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne),
Kryteria merytoryczne:
W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje:
•
Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość punktów z naboru (
dla uczniów klas I).
•
Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., dalsze
kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt.
•
Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka rodziny
za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ; nie więcej niż
100% minimalnego wynagrodzenia za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż
100% i nie więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto powyżej
1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego wynagrodzenia –brutto
powyżej 2625 zł- 1 pkt.)
Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za:
•
Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy możliwości
udziału w danej formie wsparcia),
•
W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym kierunku
W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego.
Kryteria formalne:
•
Przynależność do grupy docelowej,
•
„List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) ucznia/uczennicy,
•
Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności
wsparcia dla danego ucznia/uczennicy
•
Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną
( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne),
Kryteria merytoryczne:
W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje:
•
Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość punktów z naboru
( dla uczniów klas I).

3

Liczebność grupy

•
Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., dalsze
kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt.
•
Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka rodziny
za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ; nie więcej niż
100% minimalnego wynagrodzenia za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż
100% i nie więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto powyżej
1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego wynagrodzenia –brutto
powyżej 2625 zł- 1 pkt.)
Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za:
•
Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy możliwości
udziału w danej formie wsparcia),
•
W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym kierunku
W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego.

10

Łączna liczba
uczniów

50

Ilość godzin
nauczania

Profesjonalna obsługa klienta

32

Ilość grup

3

Liczebność grupy

10

uczniowie/uczennice
na kierunku:
ekonomicznym,
handlowym,
sprzedażowym

Kryteria formalne:
•
Przynależność do grupy docelowej,
•
„List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) ucznia/uczennicy,
•
Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności
wsparcia dla danego ucznia/uczennicy
•
Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną
( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne),
Kryteria merytoryczne:
W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje:
•
Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość punktów z naboru (
dla uczniów klas I).
•
Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., dalsze
kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt.
•
Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka rodziny
za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ; nie więcej niż
100% minimalnego wynagrodzenia za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż
100% i nie więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto powyżej

4

1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego wynagrodzenia –brutto
powyżej 2625 zł- 1 pkt.)
Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za:
•
Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy możliwości
udziału w danej formie wsparcia),
•
W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym kierunku
W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego.
Kryteria formalne:
•
Przynależność do grupy docelowej,
•
„List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) ucznia/uczennicy,
•
Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności
wsparcia dla danego ucznia/uczennicy
•
Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną
( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne),
•
W chwili do przystąpienia do egzaminu czeladniczego ukończone 18
lat,
•
Brak przeciwskazań lekarskich do odbycia kursu

Łączna liczba
uczniów

30

Ilość godzin
nauczania

Ilość grup

Kurs operatora wózków
jezdniowych z napędem
silnikowym zakończony
egzaminem UDT

Liczebność grupy

67

2

10

Łączna liczba
uczniów

20

uczniowie/uczennice
na kierunku:
ekonomicznym,
handlowym,
sprzedażowym oraz
Technik architektury
krajobrazu

Kryteria merytoryczne:
W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje:
•
Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość punktów z naboru (
dla uczniów klas I).
•
Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., dalsze
kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt.
•
Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka rodziny
za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ; nie więcej niż
100% minimalnego wynagrodzenia za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż
100% i nie więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto powyżej
1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego wynagrodzenia –brutto
powyżej 2625 zł- 1 pkt.)
Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za:
•
Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy możliwości
udziału w danej formie wsparcia),
•
W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym kierunku
W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego.

5

Ilość godzin
nauczania

Ilość grup

16

3
uczniowie/uczennice
na kierunku: Technik
hotelarstwa

Kurs profesjonalny
pracownik recepcji hotelowej
Liczebność grupy

10

Łączna liczba
uczniów

30

Ilość godzin
nauczania

16

Kurs profesjonalny
pracownik w informacji
turystycznej

uczniowie/uczennice
na kierunku: Technik
obsługi turystycznej
Ilość grup

1

Kryteria formalne:
•
Przynależność do grupy docelowej,
•
„List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) ucznia/uczennicy,
•
Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności
wsparcia dla danego ucznia/uczennicy
•
Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną
( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne),
Kryteria merytoryczne:
W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje:
•
Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość punktów z naboru (
dla uczniów klas I).
•
Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., dalsze
kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt.
•
Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka rodziny
za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ; nie więcej niż
100% minimalnego wynagrodzenia za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż
100% i nie więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto powyżej
1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego wynagrodzenia –brutto
powyżej 2625 zł- 1 pkt.)
Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za:
•
Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy możliwości
udziału w danej formie wsparcia),
•
W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym kierunku
W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego.
Kryteria formalne:
•
Przynależność do grupy docelowej,
•
„List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) ucznia/uczennicy,
•
Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności
wsparcia dla danego ucznia/uczennicy
•
Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną
( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne),
Kryteria merytoryczne:
W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje:
•
Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość punktów z naboru (
dla uczniów klas I).

6

Liczebność grupy

•
Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., dalsze
kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt.
•
Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka rodziny
za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ; nie więcej niż
100% minimalnego wynagrodzenia za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż
100% i nie więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto powyżej
1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego wynagrodzenia –brutto
powyżej 2625 zł- 1 pkt.)
Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za:
•
Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy możliwości
udziału w danej formie wsparcia),
•
W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym kierunku
W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego.

10

Łączna liczba
uczniów

10

Ilość godzin
nauczania

Kurs kuchnie świata

32

Ilość grup

5

Liczebność grupy

10

uczniowie/uczennice
na kierunkach
gastronomicznych

Kryteria formalne:
•
Przynależność do grupy docelowej,
•
„List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) ucznia/uczennicy,
•
Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności
wsparcia dla danego ucznia/uczennicy
•
Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną
( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne),
Kryteria merytoryczne:
W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje:
•
Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość punktów z naboru (
dla uczniów klas I).
•
Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., dalsze
kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt.
•
Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka rodziny
za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ; nie więcej niż
100% minimalnego wynagrodzenia za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż
100% i nie więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto powyżej

7

Łączna liczba
uczniów

50

Ilość godzin
nauczania

Ilość grup

20

2
uczniowie/uczennice
na kierunku: Technik
handlowiec,
sprzedawca

Spedycja w handlu
Liczebność grupy

10

Łączna liczba
uczniów

20

1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego wynagrodzenia –brutto
powyżej 2625 zł- 1 pkt.)
Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za:
•
Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy możliwości
udziału w danej formie wsparcia),
•
W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym kierunku
W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego.
Kryteria formalne:
•
Przynależność do grupy docelowej,
•
„List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) ucznia/uczennicy,
•
Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności
wsparcia dla danego ucznia/uczennicy
•
Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną
( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne),
Kryteria merytoryczne:
W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje:
•
Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość punktów z naboru (
dla uczniów klas I).
•
Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., dalsze
kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt.
•
Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka rodziny
za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ; nie więcej niż
100% minimalnego wynagrodzenia za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż
100% i nie więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto powyżej
1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego wynagrodzenia –brutto
powyżej 2625 zł- 1 pkt.)
Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za:
•
Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy możliwości
udziału w danej formie wsparcia),
•
W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym kierunku
W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego.
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Ilość godzin
nauczania

Ilość grup

30

2
uczniowie/uczennice
na kierunku:
Fototechnik

Kurs cyfrowa obróbka
fotografii
Liczebność grupy

10

Łączna liczba
uczniów

20

Ilość godzin
nauczania

16
uczniowie/uczennice
na kierunkach
gastronomicznych

Kurs carvingu
Ilość grup

5

Kryteria formalne:
•
Przynależność do grupy docelowej,
•
„List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) ucznia/uczennicy,
•
Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności
wsparcia dla danego ucznia/uczennicy
•
Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną
( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne),
Kryteria merytoryczne:
W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje:
•
Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość punktów z naboru (
dla uczniów klas I).
•
Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., dalsze
kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt.
•
Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka rodziny
za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ; nie więcej niż
100% minimalnego wynagrodzenia za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż
100% i nie więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto powyżej
1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego wynagrodzenia –brutto
powyżej 2625 zł- 1 pkt.)
Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za:
•
Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy możliwości
udziału w danej formie wsparcia),
•
W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym kierunku
W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego.
Kryteria formalne:
•
Przynależność do grupy docelowej,
•
„List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) ucznia/uczennicy,
•
Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności
wsparcia dla danego ucznia/uczennicy
•
Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną
( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne),
Kryteria merytoryczne:
W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje:
•
Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość punktów z naboru
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Liczebność grupy

10

Łączna liczba
uczniów

50

Ilość godzin
nauczania

Kurs barmana I stopnia

40

Ilość grup

5

Liczebność grupy

10

uczniowie/uczennice
na kierunkach
gastronomicznych

( dla uczniów klas I).
•
Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., dalsze
kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt.
•
Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka rodziny
za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ; nie więcej niż
100% minimalnego wynagrodzenia za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż
100% i nie więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto powyżej
1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego wynagrodzenia –brutto
powyżej 2625 zł- 1 pkt.)
Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za:
•
Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy możliwości
udziału w danej formie wsparcia),
•
W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym kierunku
W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego.
Kryteria formalne:
•
Przynależność do grupy docelowej,
•
„List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) ucznia/uczennicy,
•
Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności
wsparcia dla danego ucznia/uczennicy
•
Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną
( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne),
Kryteria merytoryczne:
W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje:
•
Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość punktów z naboru (
dla uczniów klas I).
•
Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., dalsze
kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt.
•
Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka rodziny
za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ; nie więcej niż
100% minimalnego wynagrodzenia za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż
100% i nie więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto powyżej
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Łączna liczba
uczniów

50

Ilość godzin
nauczania

Ilość grup

16

3
uczniowie/uczennice
na kierunkach
gastronomicznych

Kurs balistyczny z
elementami Latte Art
Liczebność grupy

10

Łączna liczba
uczniów

30

1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego wynagrodzenia –brutto
powyżej 2625 zł- 1 pkt.)
Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za:
•
Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy możliwości
udziału w danej formie wsparcia),
•
W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym kierunku
W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego.
Kryteria formalne:
•
Przynależność do grupy docelowej,
•
„List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) ucznia/uczennicy,
•
Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności
wsparcia dla danego ucznia/uczennicy
•
Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną
( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne),
Kryteria merytoryczne:
W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje:
•
Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość punktów z naboru (
dla uczniów klas I).
•
Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., dalsze
kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt.
•
Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka rodziny
za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ; nie więcej niż
100% minimalnego wynagrodzenia za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż
100% i nie więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto powyżej
1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego wynagrodzenia –brutto
powyżej 2625 zł- 1 pkt.)
Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za:
•
Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy możliwości
udziału w danej formie wsparcia),
•
W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym kierunku
W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego.
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Ilość godzin
nauczania

Ilość grup

100

10
uczniowie/uczennice
na kierunku: Technik
ekonomista

Firma symulacyjna dla
kierunku Technik
Ekonomista
Liczebność grupy

3

Łączna liczba
uczniów

30

Ilość godzin
nauczania

100
uczniowie/uczennice
na kierunku: Technik
handlowiec

Firma symulacyjna dla
kierunku Technik handlowiec
Ilość grup

1

Kryteria formalne:
•
Przynależność do grupy docelowej,
•
„List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) ucznia/uczennicy,
•
Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności
wsparcia dla danego ucznia/uczennicy
•
Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną
( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne),
Kryteria merytoryczne:
W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje:
•
Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość punktów z naboru (
dla uczniów klas I).
•
Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., dalsze
kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt.
•
Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka rodziny
za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ; nie więcej niż
100% minimalnego wynagrodzenia za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż
100% i nie więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto powyżej
1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego wynagrodzenia –brutto
powyżej 2625 zł- 1 pkt.)
Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za:
•
Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy możliwości
udziału w danej formie wsparcia),
•
W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym kierunku
W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego.
Kryteria formalne:
•
Przynależność do grupy docelowej,
•
„List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) ucznia/uczennicy,
•
Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności
wsparcia dla danego ucznia/uczennicy
•
Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną
( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne),
Kryteria merytoryczne:
W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje:
•
Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość punktów z naboru (
dla uczniów klas I).
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Liczebność grupy

10

Łączna liczba
uczniów

10

Ilość godzin
nauczania

Ilość grup

Firma symulacyjna dla
kierunku Technik żywienia
i usług gastronomicznych
oraz Technik kelner

Liczebność grupy

100

3

10

Łączna liczba
uczniów

30

uczniowie/uczennice
na kierunku Technik
żywienia
i usług
gastronomicznych oraz
kelner

•
Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., dalsze
kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt.
•
Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka rodziny
za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ; nie więcej niż
100% minimalnego wynagrodzenia za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż
100% i nie więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto powyżej
1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego wynagrodzenia –brutto
powyżej 2625 zł- 1 pkt.)
Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za:
•
Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy możliwości
udziału w danej formie wsparcia),
•
W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym kierunku
W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego.
Kryteria formalne:
•
Przynależność do grupy docelowej,
•
„List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) ucznia/uczennicy,
•
Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności
wsparcia dla danego ucznia/uczennicy
•
Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną
( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne),
Kryteria merytoryczne:
W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje:
•
Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość punktów z naboru (
dla uczniów klas I).
•
Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., dalsze
kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt.
•
Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka rodziny
za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ; nie więcej niż
100% minimalnego wynagrodzenia za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż
100% i nie więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto powyżej
1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego wynagrodzenia –brutto
powyżej 2625 zł- 1 pkt.)
Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za:
•
Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy możliwości
udziału w danej formie wsparcia),
•
W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym kierunku
W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować
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będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego.

Ilość godzin
nauczania

Ilość grup

100

3

Firma symulacyjna dla
kierunku Technik
hotelarstwa

uczniowie/uczennice
na kierunku: Technik
hotelarstwa
Liczebność grupy

10

Łączna liczba
uczniów

Firma symulacyjna dla
kierunku fototechnik

30

Ilość godzin
nauczania

100

uczniowie/uczennice
na kierunku:
Fototechnik

Kryteria formalne:
•
Przynależność do grupy docelowej,
•
„List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) ucznia/uczennicy,
•
Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności
wsparcia dla danego ucznia/uczennicy
•
Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną
( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne),
Kryteria merytoryczne:
W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje:
•
Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość punktów z naboru (
dla uczniów klas I).
•
Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., dalsze
kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt.
•
Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka rodziny
za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ; nie więcej niż
100% minimalnego wynagrodzenia za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż
100% i nie więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto powyżej
1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego wynagrodzenia –brutto
powyżej 2625 zł- 1 pkt.)
Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za:
•
Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy możliwości
udziału w danej formie wsparcia),
•
W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym kierunku
W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego.
Kryteria formalne:
•
Przynależność do grupy docelowej,
•
„List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) ucznia/uczennicy,
•
Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności
wsparcia dla danego ucznia/uczennicy
•
Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną
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Ilość grup

2

Liczebność grupy

10

Łączna liczba
uczniów

20

( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne),
Kryteria merytoryczne:
W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje:
•
Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość punktów z naboru (
dla uczniów klas I).
•
Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., dalsze
kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt.
•
Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka rodziny
za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ; nie więcej niż
100% minimalnego wynagrodzenia za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż
100% i nie więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto powyżej
1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego wynagrodzenia –brutto
powyżej 2625 zł- 1 pkt.)
Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za:
•
Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy możliwości
udziału w danej formie wsparcia),
•
W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym kierunku
W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego.
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