
  
 

 

Protokół z rekrutacji uczestników do projektu „Technika, praktyka, DOŚWIADCZENIE!” 

realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim 

 

1. Rekrutacja odbyła się w terminie: od 02. 11.2016r. do 18.11.2016r. 

2. Została wybrana komisja rekrutacyjna, którą tworzyli:  

a. Bogusław Łukaszewski – koordynator projektu, 

b. Elżbieta Szperna  – nauczyciel języka niemieckiego 

c. Magdalena Kitowska – nauczyciel języka niemieckiego 

d. Aneta Trawińska – nauczyciel języka angielskiego 

 Informacja o rekrutacji została zamieszczona na stronie internetowej, na tablicy informacyjnej 

w budynku szkoły. Wychowawcy klas III przekazali uczniom informację o możliwości udziału w 

projekcie. Udostępnili im również regulamin projektu oraz formularz zgłoszeniowy. 

3. W okresie rekrutacji zgłosiło się  62 kandydatów, w tym: 

a. uczniów, kształcących się na kierunku technik elektryk: 5 os. 

b. uczniów, kształcących się na kierunku technik elektronik: 15 os. 

c. uczniów, kształcących się na kierunku technik informatyk: 18 os. 

d. uczniów, kształcących się na kierunku technik mechatronik: 24 os. 

4. Złożone formularze zgłoszeniowe sprawdzono, a wyniki zapisano na karcie rekrutacyjnej 

kandydatów do udziału w projekcie (zał. nr 2 do regulaminu projektu).   62 uczniów spełniło 

kryterium formalne uczestnictwa w projekcie – posiadanie statusu ucznia III klasy Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim, kształcącym się na jednym z 

czterech kierunków: technik elektronik, technik mechatronik, technik elektryk lub technik 

informatyk. Uczniowie zostali poinformowani o wynikach rekrutacji oraz możliwości 

odwołania się od nich na piśmie.  

5. Po upływie czasu, w dniu 21 listopada 2016r. ogłoszono wyniki na stronie internetowej 

szkoły, tablicy ogłoszeń oraz zostały przekazane przez wychowawców zakwalifikowanym 

uczestnikom.  

6. W związku z niedostateczną liczbą chętnych na wyjazd w zawodzie technik elektryk 

postanowiono o ogłoszeniu rekrutacji dla uczniów z klasy o tym profilu do dnia 24 listopada 

2016r. Jeżeli nie zgłosi się odpowiednia ilość kandydatów (brakuje 3 osób), komisja 

rekrutacyjna zakwalifikuje osoby posiadające największa liczbę punktów uzyskanych w 

procesie rekrutacji. 

7. Do projektu zakwalifikowało się  uczniów, którzy uzyskali w swoich grupach zawodowych 

największą ilość punktów: 

a. 5 uczniów, kształcących się na kierunku technik elektryk, załącznik nr 1, 

b. 12 uczniów, kształcących się na kierunku technik elektronik, załącznik nr 2, 

c. 14 uczniów, kształcących się na kierunku technik informatyk, załącznik nr 3, 

d. 16 uczniów, kształcących się na kierunku technik mechatronik, załącznik nr 4. 

Została również stworzona lista rezerwowa uczniów z poszczególnych kierunków: zał.nr.5. 

 

 

 

…………………………………………………………… 
Podpis koordynatora projektu 


