
REGULAMIN REKRUTACJI NA WYJAZD NA DOLNY ŚLĄSK  

W RAMACH PROJEKTU „POZNAJ POLSKĘ” 

 

Informacje ogólne 

1. Regulamin został opracowany w celu rekrutacji uczestników na wyjazd 

na Dolny Śląsk w październiku/listopadzie 2022 r. w ramach projektu 

„Poznaj Polskę” 

2. Celem projektu jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci  

i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska 

przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć 

polskiej nauki. 

3. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz 

częściowo przez uczestników wyjazdu 

 

Informacje o wyjeździe 

1. Planowany termin wyjazdu: październik/listopad 2022 r. 

2. W trakcie wyjazdu uczestnicy mają zagwarantowane następujące 

świadczenia: transport autokarem, zakwaterowanie (pok. 3-6 os.), 

wyżywienie (śniadanie), ubezpieczenie NNW, przewodnik po Wrocławiu, 

wstępy do obiektów: Muzeum Narodowe we Wrocławiu – Panorama 

Racławicka, Park Narodowy Gór Stołowych, Zamek Książ, Kościół 

Pokoju w Świdnicy 

3. Uczestnik wyjazdu częściowo pokrywa jego koszty. Koszt dopłaty na 

uczestnika wynosi 94 zł. 

 

Informacje o rekrutacji 

1. Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich i czwartych po 

szkole podstawowej  Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu 

uczących się w zawodach: technik ekonomista, technik 

rachunkowości, technik spedytor. 

2. Warunkiem rekrutacji jest dostarczenie wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego (załącznik) wraz z kserokopią świadectwa z 

poprzedniego roku szkolnego do kierownika szkolenia praktycznego do 

16 września 2022 r. do godz. 15:00. 



3. Do rekrutacji brane są następujące kryteria: średnia ocen z poprzedniego 

roku szkolnego, średnia ocen z przedmiotów zawodowych oraz ocena  

zachowania. 

4. Poszczególne kryteria zostaną przeliczony na punktu wg. następujących 

zasad: 

a. Średnia ocen oraz średnia ocen z przedmiotów zawodowych  

z poprzedniego roku szkolnego: 

pow. 5,00  - 12 pkt. 

4,99 – 4,75  - 10 pkt. 

4,74 – 4,50  -   8 pkt. 

4,49 – 4,25  -   6 pkt. 

4,24 – 4,00  -   4 pkt. 

pon. 4,00  -   2 pkt. 

 

b. Ocena zachowania: 

wzorowe  - 10 pkt. 

bardzo dobre -   8 pkt. 

dobre   -   6 pkt. 

poprawne  -   4 pkt. 

nieodpowiednie -   2 pkt.   

 Do uzyskania jest maksymalnie 34 pkt. 

 

5. Komisja rekrutacyjna spośród otrzymanych zgłoszeń wyłoni 40 osób, 

które zostaną zakwalifikowane do wyjazdu. 

6. W przypadku uzyskania przez kilku uczestników takiej samej liczby 

punktów pod uwagę będzie brana dodatkowo ocena z geografii oraz 

opinia wychowawcy klasy. 

7. Imienna lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona na tablicy 

ogłoszeń koło sali nr 8 w dniu 19 października o godz. 10:00  

8. W przypadku gdy do udziału w projekcie zgłosi się niewystarczająca 

liczba uczestników, przeprowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca w 

terminie 20-21 września 2022 r. W rekrutacji uzupełniającej mogą 

również brać udział uczniowie kształcący się w pozostałych 

zawodach. 

 

 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WYJAZD NA DOLNY ŚLĄSK  

W RAMACH PROJEKTU „POZNAJ POLSKĘ” 

październik/listopad 2022 r. 

(w przypadku osób niepełnoletnich formularz podpisuje rodzic/opiekun) 

 

Dane osobowe 

Imię i nazwisko 
 

 

Klasa 
 

 

Data urodzenia 
 

 

PESEL 
 

 

Adres zamieszkania 
 

 

Telefon kontaktowy 
 

 

Informacje niezbędne do rekrutacji 

Średnia ocen na zakończenie 

poprzedniego roku szkolnego 

 

 

Średnia ocen z przedmiotów 

zawodowych z poprzedniego roku 

szkolnego 

 

Ocena z zachowania 
 

 

 

………………………………            ………………………… 

               miejscowość, data                       podpis 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach 

rekrutacyjnych. 

 

………………………………            ………………………… 

               miejscowość, data                       podpis 

 

Załączniki: 

- kserokopia świadectwa z poprzedniego roku szkolnego 


