
 

 

Karta oceny wniosku rekrutacyjnego do odbycia stażu w ramach projektu 
„Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-

Ekonomicznych w Skawinie II” RPMP.10.02.01-12-0019/19 

 

Imię i nazwisko ucznia/uczennicy  

Numer unikalny wniosku 
 

………./ZSTE/STAŻ/2021 

 

Kryteria dostępu (wypełnia komisja rekrutacyjna)  

Nazwa kryterium Czy uczeń/uczennica spełnia kryterium? 
(Wypełnia Koordynator szkolny) 

1. Uczeń/uczennica szkoły objętej projektem  Tak 

 Nie 

2. Uczeń/uczennica nie jest uczniem/uczennicą zasadniczej szkoły 
zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia 

 Tak 

 Nie 

 

Kryteria punktowe (wypełnia komisja rekrutacyjna)  

Nazwa kryterium Czy uczeń/uczennica 
spełnia kryterium? 

(Wypełnia 
Koordynator 

szkolny) 

Ilość 
punktów 

możliwych 
do 

uzyskania 

Sposób weryfikacji Ilość 
przyznanych 

punktów 
(wypełnia 
komisja 

rekrutacyjna) 
 

1. Uczeń/uczennica biorący 

udział po raz pierwszy w stażu 

 Tak 

 Nie 

10 pkt Dane w systemie 
SL2014/dokumentacji projektu 

 

2. Uczeń/uczennica ostatniej 
klasy w danym profilu 
kształcenia 

 Tak 

 Nie 

6 pkt Dziennik elektroniczny  

3. Uczeń/uczennica 
przedostatniej klasy w danym 
profilu kształcenia  

 Tak 

 Nie 

3 pkt Dziennik elektroniczny  

4. Uczeń/uczennica, który/a 
ukończyła w ramach projektu 
zajęcia doradztwa 
zawodowego 

 Tak 

 Nie 

3 pkt Dane w systemie 
SL2014/dokumentacji projektu 

 

ŁĄCZNIE  

Kryteria rozstrzygające (nie sumują się z kryteriami punktowymi) 

5. W przypadku równorzędnej 
ilości punktów na dzień 
tworzenia protokołu uzyskanie 
przez ucznia/uczennicę 
kwalifikacji w projekcie, w 

 Tak 

 Nie 

5 pkt Dane w systemie 
SL2014/dokumentacji projektu 

 



 

 

którym ubiega się o udział w 
stażu (wypełnić tylko w 
sytuacji równorzędnej ilości 
punktów)  

6. W przypadku równorzędnej 
ilości punktów po 
zastosowaniu kryterium nr 5 -  
opinia/ rekomendacja 
wychowawcy (wypełnić tylko 
w sytuacji równorzędnej ilości 
punktów) 

 Tak, 
uczeń/uczennica 

posiada 
rekomendację 
wychowawcy 

 Nie, 
uczeń/uczennica 

nie posiada 
rekomendacji 
wychowawcy 

6 pkt Adnotacja na wniosku  
rekrutacyjnym do odbycia stażu 

 

7. W przypadku równorzędnej 
ilości punktów po 
zastosowaniu kryterium nr 6 -  
posiadanie orzeczenia o 
niepełnosprawności lub inny 
adekwatny dokument 
poświadczający stan zdrowia 
(wypełnić tylko w sytuacji 
równorzędnej ilości punktów) 

 Tak 

 Nie 

20 pkt Kopia orzeczenia lub innego 
adekwatnego dokumentu 

poświadczającego stan zdrowia, 
np. w przypadku osoby z 

zaburzeniami psychicznymi 
dokument potwierdzający stan 
zdrowia wydany przez lekarza 

(orzeczenie o stanie zdrowia lub 
opinia) 

 

 

 

 

Potwierdzam wiarygodność i poprawność informacji podanych przez ucznia/uczennicę oraz Koordynatora 
szkolnego we wniosku rekrutacyjnym do odbycia stażu oraz niniejszej karcie oceny wniosku rekrutacyjnego. 
 

Koordynator szkolny w Zespole Szkół Techniczno-
Ekonomicznych w Skawinie 
 
………………………………. 
Podpis 

Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych 
w Skawinie 
 
………………………………. 
Podpis 

 

Notatki komisji rekrutacyjnej:  Podpis komisji rekrutacyjnej: 

  
1. ……………………………….. 

 
2. ……………………………….. 

 
3. ……………………………….. 

 
4. ……………………………….. 

 
5. ……………………………….. 

 
6. ……………………………….. 

 

Decyzja komisji rekrutacyjnej: 

 uczeń/uczennica zakwalifikowany/-a do odbycia 
stażu 

 uczeń/uczennica skierowany/-a na listę 
rezerwową 

 uczeń/uczennica niezakwalifikowany/-a do 
odbycia stażu – uzasadnienie:  
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
 

 


