
                                                         

 

REKRUTACJA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI DO PROJEKTU ZAŁĄCZNIK NR 5 

 

ANEKS NR 1 

Warunki i kryteria rekrutacji uczestników projektu zostały dostosowane do zasad 

epidemiologicznych obowiązujących w Polsce i krajach partnerów. W związku z dynamiczną 

sytuacją epidemiologiczną mogą ulec zmianie.  

 

 

Rekrutacja nauczycieli 

 

Kryteria kwalifikacyjne 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie są: 

• kryteria wymienione w „Rekrutacja uczniów i nauczycieli do projektu” załącznik nr 5 

oraz 

• posiadanie ważnych dokumentów: dowód osobisty, karta EKUZ, paszport covidowy, 

• dostosowanie się do zasad epidemiologicznych obowiązujących w kraju partnera w 

trakcie mobilności. 

Warunki uczestnictwa w projekcie zostały dostosowane do zasad epidemiologicznych 

obowiązujących w kraju partnera i mogą ulec zmianie.  

 

Rekrutacja Uczestników 

Bez zmian w stosunku do „Rekrutacja uczniów i nauczycieli do projektu” załącznik nr 5 pozostają 

punkty: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. 

Zmianie uległy punkty:  

       5.  Nad przebiegiem rekrutacji będzie czuwać komisja w składzie dyrektor szkoły – p. Bogdan 

Skotnicki, członkowie zespołu projektowego: koordynator projektu - p. Grażyna Litwin, Grzegorz 

Jamroga, Małgorzata Płatek.  

9. Termin rekrutacji: XI/XII 2021 r.  

 

Rekrutacja uczniów 

Kryteria kwalifikacyjne 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie są: 

• kryteria wymienione w „Rekrutacja uczniów i nauczycieli do projektu” załącznik nr 5 

oraz 

• posiadanie ważnych dokumentów: dowód osobisty, karta EKUZ, paszport covidowy, 



                                                         

• dostosowanie się do zasad epidemiologicznych obowiązujących w kraju partnera w 

trakcie mobilności. 

Warunki uczestnictwa w projekcie zostały dostosowane do zasad epidemiologicznych 

obowiązujących w kraju partnera i mogą ulec zmianie.  

 

 

Rekrutacja Uczestników 

Bez zmian w stosunku do „Rekrutacja uczniów i nauczycieli do projektu” załącznik nr 5 pozostają 

punkty: 2, 3 a, b, c, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17. 

Zmianie uległy punkty:  

1. W rekrutacji mogą brać udział uczniowie klas II, III, IV Technikum Nr 2 i  II, III Branżowej Szkoły  I 

stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie.  

3. O udział w projekcie mogą strać się uczniowie (kobiety i mężczyźni), którzy spełniają poniższe 

warunki:  

b) posiadają pozytywną opinię wychowawcy klasy i pracodawcy zakładu,  

w którym odbywają praktykę zawodową (szkoła branżowa) lub nauczyciela przedmiotów 

zawodowych (uczniowie technikum); 

d) na koniec roku szkolnego 2020/2021 otrzymali, co najmniej zachowanie poprawne; 

e) nie otrzymali w roku szkolnym 2020/2021 pisemnej nagany wychowawcy, ustnej lub pisemnej 

nagany Dyrektora szkoły. 

10. Nad przebiegiem rekrutacji będzie czuwać komisja w składzie dyrektor szkoły – p. Bogdan 

Skotnicki, członkowie zespołu projektowego: koordynator projektu - p. Grażyna Litwin, Grzegorz 

Jamroga, Małgorzata Płatek.  

13. Termin rekrutacji: XI/XII 2021 r.  

 


