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Załącznik nr 4 do Regulaminu 

Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Moją perspektywą – KWALIFIKACJE!” 

dla Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie 

 

Szczegółowe kryteria rekrutacji na poszczególne formy wsparcia w ramach Projektu „Moją perspektywą – KWALIFIKACJE!” 
 

Lp. 

Szkoła 

prowadząca 

rekrutację 

Wsparcie w ramach projektu Grupa docelowa Szczegółowe kryteria rekrutacji 

1 Zespół Szkół nr 10 

im. Bolesława 

Chrobrego 

w Koszalinie 

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają 

wsparcie w postaci: 

1) Indywidualnego i grupowego 

doradztwa zawodowego; 

2) Wyjazdu studyjnego – do 

zakładu produkcyjnego; 

3) Kurs operatora 

koparkoładowarki; 

4) Kurs nadający uprawnienia 

energetyczne do 1 kV w 

zakresie obsługi i konserwacji 

na stanowisku eksploatacja; 

5) Stażu zawodowego u 

pracodawcy. 

Uczniowie II, III i IV klasy  

Technikum 

Samochodowego (zawód 

– technik pojazdów 

samochodowych) – 

ścieżka nr 1 -    

łącznie 40 uczniów (rok 

2020/21 – 8, ukończone 

18 lat do 25.06.2021, rok 

2021/22 – 16, 

ukończone 18 lat do 

31.12.2021, rok 2022/23 

– 16, ukończone 18 lat 

do 31.12.2022) 

 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu o 

następujące kryteria: 

1) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – 30 pkt  

(średnia badana / średnia najwyższa x 30 pkt);  

2) Frekwencja na zajęciach – 30 pkt  

(frekwencja badana / frekwencja najwyższa x 30 pkt); 

3) Ocena zachowania – 30 pkt  

(wzorowe – 30 pkt; bardzo dobre – 25 pkt; dobre – 20 pkt, poprawne – 10 pkt); 

4) Chęć udziału w projekcie –  maksymalnie 10 pkt. (ilość punktów uzależniona 

jest od ilości przedstawionych argumentów – jeden argument 1 pkt.) 

 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów zawodowych, oceny zachowania  

oraz frekwencji na zajęciach pod uwagę bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia  

w ostatnim okresie klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub na koniec semestru. 

Rekrutacja będzie prowadzona z poszanowaniem równych szans niezależnie  

od płci, wyznania, narodowości i światopoglądu. 
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Lp. 

Szkoła 

prowadząca 

rekrutację 

Wsparcie w ramach projektu Grupa docelowa Szczegółowe kryteria rekrutacji 

2 Zespół Szkół nr 10 

im. Bolesława 

Chrobrego 

w Koszalinie 

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają 

wsparcie w postaci: 

1) Indywidualnego i grupowego 

doradztwa zawodowego; 

2) Wyjazdu studyjnego do zakładu 

produkcyjnego; 

3) Kursu prawa jazdy kategorii C+E 

z kwalifikacją wstępną; 

4) Stażu zawodowego u 

pracodawcy. 

Uczniowie (pełnoletni) II, 

III i IV klasy Technikum 

Samochodowego 

posiadający prawo jazdy 

kat. B (zawód  – technik 

pojazdów 

samochodowych) - 

ścieżka nr 2 - łącznie 16 

uczniów (rok 2020/21 – 

4, rok 2021/22 -6, rok 

2022/23 – 6)  

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu o 

następujące kryteria: 

1) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – 30 pkt  

(średnia badana / średnia najwyższa x 30 pkt);  

2) Frekwencja na zajęciach – 30 pkt  

(frekwencja badana / frekwencja najwyższa x 30 pkt); 

3) Ocena zachowania – 30 pkt  

(wzorowe – 30 pkt; bardzo dobre – 25 pkt; dobre – 20 pkt, poprawne – 10 pkt); 

4) Chęć udziału w projekcie – maksymalnie  10 pkt. (ilość punktów uzależniona 

jest od ilości przedstawionych argumentów – jeden argument 1 pkt.)  

 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów zawodowych, oceny zachowania  

oraz frekwencji na zajęciach pod uwagę bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia  

w ostatnim okresie klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub na koniec semestru. 

Rekrutacja będzie prowadzona z poszanowaniem równych szans niezależnie  

od płci, wyznania, narodowości i światopoglądu. 
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Lp. 

Szkoła 

prowadząca 

rekrutację 

Wsparcie w ramach projektu Grupa docelowa Szczegółowe kryteria rekrutacji 

3  Zespół Szkół nr 10 

im. Bolesława 

Chrobrego 

w Koszalinie 

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają 

wsparcie w postaci: 

1) Indywidualnego i grupowego 

doradztwa zawodowego; 

2) Wyjazdu studyjnego do zakładu 

produkcyjnego; 

3) Kursu Komputerowego ECDL 

PTI Standard; 

4) Kursu programowania i obsługi 

obrabiarek sterowanych 

numerycznie CNC; 

5) Stażu zawodowego u 

pracodawcy. 

Uczniowie II, III i IV klasy  

Technikum 

Mechanicznego (zawód 

– technik mechanik ) – 

ścieżka nr 1 -   

łącznie 20 uczniów 

(rok 2020/21 – 4, 

ukończone 18 lat do 

25.06.2021, rok 2021/22 

– 8, ukończone 18 lat do 

31.12.2021, rok 2022/23 

– 8, ukończone 18 lat do 

31.12.2022) 

 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu o 

następujące kryteria: 

1) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – 30 pkt  

(średnia badana / średnia najwyższa x 30 pkt);  

2) Frekwencja na zajęciach – 30 pkt  

(frekwencja badana / frekwencja najwyższa x 30 pkt); 

3) Ocena zachowania – 30 pkt  

(wzorowe – 30 pkt; bardzo dobre – 25 pkt; dobre – 20 pkt, poprawne – 10 pkt); 

4) Chęć udziału w projekcie – maksymalnie 10 pkt. (ilość punktów uzależniona 

jest od ilości przedstawionych argumentów – jeden argument 1 pkt.) 

 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów zawodowych, oceny zachowania  

oraz frekwencji na zajęciach pod uwagę bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia  

w ostatnim okresie klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub na koniec semestru. 

Rekrutacja będzie prowadzona z poszanowaniem równych szans niezależnie  

od płci, wyznania, narodowości i światopoglądu. 
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Lp. 

Szkoła 

prowadząca 

rekrutację 

Wsparcie w ramach projektu Grupa docelowa Szczegółowe kryteria rekrutacji 

4 Zespół Szkół nr 10 

im. Bolesława 

Chrobrego 

w Koszalinie 

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają 

wsparcie w postaci: 

1) Indywidualnego i grupowego 

doradztwa zawodowego; 

2) Wyjazdu studyjnego do zakładu 

produkcyjnego; 

3) Kursu prawa jazdy kategorii C+E 

z kwalifikacją wstępną; 

4) Stażu zawodowego u 

pracodawcy. 

Uczniowie (pełnoletni) II, 

III i IV klasy Technikum 

Mechanicznego 

posiadający prawo jazdy 

kat. B (zawód  – technik 

mechanik) - ścieżka nr 2 -  

łącznie 5 uczniów (rok 

2020/21 – 1, rok 

2021/22 - 2, rok 2022/23 

– 2) 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu o 

następujące kryteria: 

1) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – 30 pkt  

(średnia badana / średnia najwyższa x 30 pkt);  

2) Frekwencja na zajęciach – 30 pkt  

(frekwencja badana / frekwencja najwyższa x 30 pkt); 

3) Ocena zachowania – 30 pkt  

(wzorowe – 30 pkt; bardzo dobre – 25 pkt; dobre – 20 pkt, poprawne – 10 pkt); 

4) Chęć udziału w projekcie – maksymalnie 10 pkt. (ilość punktów uzależniona 

jest od ilości przedstawionych argumentów – jeden argument 1 pkt.) 

 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów zawodowych, oceny zachowania  

oraz frekwencji na zajęciach pod uwagę bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia  

w ostatnim okresie klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub na koniec semestru. 

Rekrutacja będzie prowadzona z poszanowaniem równych szans niezależnie  

od płci, wyznania, narodowości i światopoglądu. 

5 Zespół Szkół nr 10 

im. Bolesława 

Chrobrego 

w Koszalinie 

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają 

wsparcie w postaci: 

1) Indywidualnego i grupowego 

doradztwa zawodowego; 

2) Wyjazdu studyjnego do zakładu 

produkcyjnego; 

3) Kursu Komputerowego ECDL 

PTI Standard; 

4) Kursu na Certyfikat kompetencji 

zawodowych w transporcie 

drogowym; 

5) Stażu zawodowego u 

Uczniowie II, III i IV klasy  

Technikum 

Mechanicznego (zawód 

– technik spedytor ) -  

ścieżka nr 1 - łącznie 20 

uczniów (rok 2020/21 – 

4, ukończone 18 lat do 

25.06.2021, rok 2021/22 

– 8, ukończone 18 lat do 

31.12.2021, rok 2022/23 

– 8, ukończone 18 lat do 

31.12.2022) 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu o 

następujące kryteria: 

1) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – 30 pkt  

(średnia badana / średnia najwyższa x 30 pkt);  

2) Frekwencja na zajęciach – 30 pkt  

(frekwencja badana / frekwencja najwyższa x 30 pkt); 

3) Ocena zachowania – 30 pkt  

(wzorowe – 30 pkt; bardzo dobre – 25 pkt; dobre – 20 pkt, poprawne – 10 pkt); 

4) Chęć udziału w projekcie – maksymalnie 10 pkt. (ilość punktów uzależniona 

jest od ilości przedstawionych argumentów – jeden argument 1 pkt.) 

 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów zawodowych, oceny zachowania  
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Lp. 

Szkoła 

prowadząca 

rekrutację 

Wsparcie w ramach projektu Grupa docelowa Szczegółowe kryteria rekrutacji 

pracodawcy.  oraz frekwencji na zajęciach pod uwagę bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia  

w ostatnim okresie klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub na koniec semestru. 

Rekrutacja będzie prowadzona z poszanowaniem równych szans niezależnie  

od płci, wyznania, narodowości i światopoglądu. 

6 Zespół Szkół nr 10 

im. Bolesława 

Chrobrego 

w Koszalinie 

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają 

wsparcie w postaci: 

1) Indywidualnego i grupowego 

doradztwa zawodowego; 

2) Wyjazdu studyjnego do zakładu 

produkcyjnego; 

3) Kursu prawa jazdy kategorii C+E z 

kwalifikacją wstępną; 

4) Stażu zawodowego u 

pracodawcy. 

Uczniowie (pełnoletni) II, 

III i IV klasy Technikum 

Mechanicznego 

posiadający prawo jazdy 

kat. B (zawód  – technik 

spedytor) - ścieżka nr 2 - 

łącznie 5 uczniów (rok 

2020/21 – 1, rok 

2021/22 - 2, rok 2022/23 

– 2) 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu o 

następujące kryteria: 

5) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – 30 pkt  

(średnia badana / średnia najwyższa x 30 pkt);  

6) Frekwencja na zajęciach – 30 pkt  

(frekwencja badana / frekwencja najwyższa x … pkt); 

7) Ocena zachowania – 30 pkt  

(wzorowe – 30 pkt; bardzo dobre – 25 pkt; dobre – 20 pkt, poprawne – 10 pkt); 

8) Chęć udziału w projekcie – maksymalnie 10 pkt. (ilość punktów uzależniona 

jest od ilości przedstawionych argumentów – jeden argument 1 pkt.) 

 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów zawodowych, oceny zachowania  

oraz frekwencji na zajęciach pod uwagę bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia  

w ostatnim okresie klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub na koniec semestru. 

Rekrutacja będzie prowadzona z poszanowaniem równych szans niezależnie  

od płci, wyznania, narodowości i światopoglądu. 
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Lp. 

Szkoła 

prowadząca 

rekrutację 

Wsparcie w ramach projektu Grupa docelowa Szczegółowe kryteria rekrutacji 

7 Zespół Szkół nr 10 

im. Bolesława 

Chrobrego 

w Koszalinie 

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają 

wsparcie w postaci: 

1) Indywidualnego i grupowego 

doradztwa zawodowego; 

2) Wyjazdu studyjnego do zakładu 

produkcyjnego; 

3) Kursu kierowcy wózka 

jezdniowego z napędem 

silnikowym i wymianą butli 

gazowej, 

4) Kursu operatora żurawia 

przenośnego, 

5) Praktyki zawodowej  u 

pracodawcy. 

Uczniowie II i III klasy  

Branżowej Szkoły I 

Stopnia nr 5 (zawód – 

mechanik pojazdów 

samochodowych) - 

ścieżka nr 1 - łącznie 28 

uczniów (rok 2020/21 – 

8, ukończone 18 lat do 

25.06.2021, rok 2021/22 

– 12, ukończone 18 lat 

do 31.12.2021, rok 

2022/23 – 8, ukończone 

18 lat do 31.12.2022) 

 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu o 

następujące kryteria: 

1) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – 30 pkt  

(średnia badana / średnia najwyższa x 30 pkt);  

2) Frekwencja na zajęciach – 30 pkt  

(frekwencja badana / frekwencja najwyższa x 30 pkt); 

3) Ocena zachowania – 30 pkt  

(wzorowe – 30 pkt; bardzo dobre – 25 pkt; dobre – 20 pkt, poprawne – 10 pkt); 

4) Chęć udziału w projekcie – maksymalnie 10 pkt. (ilość punktów uzależniona 

jest od ilości przedstawionych argumentów – jeden argument 1 pkt.) 

 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów zawodowych, oceny zachowania  

oraz frekwencji na zajęciach pod uwagę bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia  

w ostatnim okresie klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub na koniec semestru. 

Rekrutacja będzie prowadzona z poszanowaniem równych szans niezależnie  

od płci, wyznania, narodowości i światopoglądu. 
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Lp. 

Szkoła 

prowadząca 

rekrutację 

Wsparcie w ramach projektu Grupa docelowa Szczegółowe kryteria rekrutacji 

8 Zespół Szkół nr 10 

im. Bolesława 

Chrobrego 

w Koszalinie 

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają 

wsparcie w postaci: 

1) Indywidualnego i grupowego 

doradztwa zawodowego; 

2) Wyjazdu studyjnego do zakładu 

produkcyjnego; 

3) Kursu prawa jazdy kategorii C+E 

z kwalifikacją wstępną; 

4) Praktyki zawodowej u 

pracodawcy. 

Uczniowie pełnoletni II i 

III klasy Branżowej Szkoły 

I Stopnia, posiadający 

prawo jazdy kat. B 

(zawód – mechanik 

pojazdów 

samochodowych) -  

ścieżka nr 2 - łącznie  4 

uczniów (rok 2020/21 – 

1, rok 2021/22 - 2, rok 

2022/23 – 1) 

 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu o 

następujące kryteria: 

1) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – 30 pkt  

(średnia badana / średnia najwyższa x 30 pkt);  

2) Frekwencja na zajęciach – 30 pkt  

(frekwencja badana / frekwencja najwyższa x … pkt); 

3) Ocena zachowania – 30 pkt  

(wzorowe – 30 pkt; bardzo dobre – 25 pkt; dobre – 20 pkt, poprawne – 10 pkt); 

4) Chęć udziału w projekcie – maksymalnie 10 pkt. (ilość punktów uzależniona 

jest od ilości przedstawionych argumentów – jeden argument 1 pkt.) 

 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów zawodowych, oceny zachowania  

oraz frekwencji na zajęciach pod uwagę bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia  

w ostatnim okresie klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub na koniec semestru. 

Rekrutacja będzie prowadzona z poszanowaniem równych szans niezależnie  

od płci, wyznania, narodowości i światopoglądu. 
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Lp. 

Szkoła 

prowadząca 

rekrutację 

Wsparcie w ramach projektu Grupa docelowa Szczegółowe kryteria rekrutacji 

9 Zespół Szkół nr 10 

im. Bolesława 

Chrobrego 

w Koszalinie 

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają 

wsparcie w postaci: 

1) Indywidualnego i grupowego 

doradztwa zawodowego; 

2) Wyjazdów studyjnych do 

zakładu produkcyjnego, 

3) Kursu urządzenia instalacje i 

sieci energetyczne 

wytwarzające, przetwarzające i 

zużywające energię elektryczną  

4) Praktyki zawodowej u 

pracodawcy. 

Uczniowie II i III klasy  

Branżowej Szkoły I 

Stopnia nr 5 (zawód – 

elektromechanik 

pojazdów 

samochodowych) – 

ścieżka nr 1 -  

łącznie 18 osób 

(rok 2020/21 – 5, 

ukończone 18 lat do 

25.06.2021, rok 2021/22 

– 8, ukończone 18 lat do 

31.12.2021, rok 2022/23 

– 5, ukończone 18 lat do 

31.12.2022) 

 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu o 

następujące kryteria: 

1) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – 30 pkt  

(średnia badana / średnia najwyższa x 30 pkt);  

2) Frekwencja na zajęciach – 30 pkt  

(frekwencja badana / frekwencja najwyższa x 30 pkt); 

3) Ocena zachowania – 30 pkt  

(wzorowe – 30 pkt; bardzo dobre – 25 pkt; dobre – 20 pkt, poprawne – 10 pkt); 

5) Chęć udziału w projekcie – 10 pkt. (ilość punktów uzależniona jest od ilości 

przedstawionych argumentów – jeden argument 1 pkt.) 

 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów zawodowych, oceny zachowania  

oraz frekwencji na zajęciach pod uwagę bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia  

w ostatnim okresie klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub na koniec semestru. 

Rekrutacja będzie prowadzona z poszanowaniem równych szans niezależnie  

od płci, wyznania, narodowości i światopoglądu. 

8 Zespół Szkół nr 10 

im. Bolesława 

Chrobrego 

w Koszalinie 

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają 

wsparcie w postaci: 

1) Indywidualnego i grupowego 

doradztwa zawodowego; 

2) Wyjazdów studyjnych do 

zakładu produkcyjnego, 

3) Kursu prawa jazdy kategorii C+E 

z kwalifikacją wstępną; 

4) Praktyki zawodowej u 

pracodawcy. 

Uczniowie pełnoletni II i 

III klasy Branżowej Szkoły 

I Stopnia, posiadający 

prawo jazdy kat. B 

(zawód – 

elektromechanik 

pojazdów 

samochodowych) – 

ścieżka nr 2 - łącznie 4 

uczniów: (rok 2020/21 – 

1, rok 2021/22 - 2, rok 

2022/23 – 1) 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu o 

następujące kryteria: 

1) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – 30 pkt  

(średnia badana / średnia najwyższa x 30 pkt);  

2) Frekwencja na zajęciach – 30 pkt  

(frekwencja badana / frekwencja najwyższa x 30 pkt); 

3) Ocena zachowania – 30 pkt  

(wzorowe – 30 pkt; bardzo dobre – 25 pkt; dobre – 20 pkt, poprawne – 10 pkt); 

4) Chęć udziału w projekcie – maksymalnie 10 pkt. (ilość punktów uzależniona 

jest od ilości przedstawionych argumentów – jeden argument 1 pkt.) 
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Lp. 

Szkoła 

prowadząca 

rekrutację 

Wsparcie w ramach projektu Grupa docelowa Szczegółowe kryteria rekrutacji 

 W przypadku średniej ocen z przedmiotów zawodowych, oceny zachowania  

oraz frekwencji na zajęciach pod uwagę bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia  

w ostatnim okresie klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub na koniec semestru. 

Rekrutacja będzie prowadzona z poszanowaniem równych szans niezależnie  

od płci, wyznania, narodowości i światopoglądu. 

9 Zespół Szkół nr 10 

im. Bolesława 

Chrobrego 

w Koszalinie 

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają 

wsparcie w postaci: 

1) Indywidualnego i grupowego 

doradztwa zawodowego; 

2) Wyjazdów studyjnych do zakładu 

produkcyjnego, 

3) Kurs spawania metodą TIG 141 

Moduł I 

4) Praktyki zawodowej u 

pracodawców. 

Uczniowie II i III klasy  

Branżowej Szkoły I 

Stopnia nr 5 (zawód – 

blacharz samochodowy) 

– ścieżka nr 1 - łącznie 9 

uczniów  

(rok 2020/21 – 3, 

ukończone 18 lat do 

25.06.2021, rok 2021/22 

– 3, ukończone 18 lat do 

31.12.2021, rok 2022/23 

– 3, ukończone 18 lat do 

31.12.2022) 

 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu o 

następujące kryteria: 

1) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – 30 pkt  

(średnia badana / średnia najwyższa x 30 pkt);  

2) Frekwencja na zajęciach – 30 pkt  

(frekwencja badana / frekwencja najwyższa x 30 pkt); 

3) Ocena zachowania – 30 pkt  

(wzorowe – 30 pkt; bardzo dobre – 25 pkt; dobre – 20 pkt, poprawne – 10 pkt); 

4) Chęć udziału w projekcie – 10 pkt. (ilość punktów uzależniona jest od ilości 

przedstawionych argumentów – jeden argument 1 pkt.) 

 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów zawodowych, oceny zachowania  

oraz frekwencji na zajęciach pod uwagę bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia  

w ostatnim okresie klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub na koniec semestru. 

Rekrutacja będzie prowadzona z poszanowaniem równych szans niezależnie  

od płci, wyznania, narodowości i światopoglądu. 

10 Zespół Szkół nr 10 

im. Bolesława 

Chrobrego 

w Koszalinie 

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają 

wsparcie w postaci: 

1) Indywidualnego i grupowego 

doradztwa zawodowego; 

2) Wyjazdów studyjnych do zakładu 

produkcyjnego; 

Uczniowie pełnoletni II i 

III klasy Branżowej Szkoły 

I Stopnia, posiadający 

prawo jazdy kat. B 

(zawód – blacharz 

samochodowy) – ścieżka 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu o 

następujące kryteria: 

1) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – 30 pkt  

(średnia badana / średnia najwyższa x 30 pkt);  

2) Frekwencja na zajęciach – 30 pkt  

(frekwencja badana / frekwencja najwyższa x … pkt); 
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Szkoła 
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Wsparcie w ramach projektu Grupa docelowa Szczegółowe kryteria rekrutacji 

3) Kursu prawa jazdy kategorii C+E z 

kwalifikacją wstępną; 

4) Praktyki zawodowej u 

pracodawcy. 

nr 2 -  łącznie 4 uczniów 

(rok 2020/21 – 1, rok 

2021/22 - 2, rok 2022/23 

– 1) 

 

3) Ocena zachowania – 30 pkt  

(wzorowe – 30 pkt; bardzo dobre – 25 pkt; dobre – 20 pkt, poprawne – 10 pkt); 

4) Chęć udziału w projekcie – maksymalnie 10 pkt. (ilość punktów uzależniona 

jest od ilości przedstawionych argumentów – jeden argument 1 pkt.) 

 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów zawodowych, oceny zachowania  

oraz frekwencji na zajęciach pod uwagę bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia  

w ostatnim okresie klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub na koniec semestru. 

Rekrutacja będzie prowadzona z poszanowaniem równych szans niezależnie  

od płci, wyznania, narodowości i światopoglądu. 

8  Zespół Szkół nr 10 

im. Bolesława 

Chrobrego 

w Koszalinie 

Nauczyciele  zakwalifikowani 

otrzymają wsparcie w postaci: 

1) Kursu diagnosty pojazdów 

samochodowych – 1 osoba; 

2) Budowa, diagnostyka i 

mechatronika pojazdów 

samochodowych - studia 

podyplomowe – 2 osoby 

3) Diagnostyka pojazdów 

samochodowych - budowa, 

eksploatacja, naprawa - studia 

podyplomowe- 2 osoby 

4) Nauczanie przedmiotów 

machaniczno- elektronicznych w 

szkołach ponadgimnazjalnych - 

mechatronika - studia 

podyplomowe – 2 osoby 

5) Nauczanie przedmiotów 

Nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych Zespołu 

Szkół nr 10 im. 

Bolesława Chrobrego 

uczący w zawodach:  

- technik pojazdów 

samochodowych  

- mechanik pojazdów 

samochodowych  

- elektromechanik 

pojazdów 

samochodowych  

Rekrutacja nauczycieli objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu o 

następujące kryteria: 

1. Staż pracy – 30 pkt:  

5 – 10 lat /10 pkt.; 11 – 15 lat/20 pkt; 16 – 20 lat/30 pkt.; 21 – 25 lat/20 pkt; 

26 – 30 lat /10 pkt; powyżej 31 lat – 5 pkt. 

2. Stopień awansu zawodowego – 20 pkt  

(dyplomowany – 20 pkt; mianowany–15 pkt; kontraktowy – 10 pkt,  stażysta – 

5 pkt). 

3. Ocena aktualnie posiadanych kwalifikacji – do 30 pkt: 

- wykształcenie zgodne z nauczanym kierunkiem kształcenia -  max 10 pkt 
- ukończone kursy specjalistyczne, zgodne z kierunkiem kształcenia – max 10 
pkt; 
- chęć zdobycia dodatkowych kwalifikacji – max 10 pkt. 

4. Zbliżone wykształcenie/doświadczenie – max 20 pkt: 
- ukończone studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – max 10 
pkt; 
- osiągnięcia uczniów – max 10 pkt. 
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Lp. 

Szkoła 

prowadząca 

rekrutację 

Wsparcie w ramach projektu Grupa docelowa Szczegółowe kryteria rekrutacji 

elektroniczno-

elektrotechnicznych w szkole - 

studia podyplomowe – 2 osoby  

6) Budowa naprawa i eksploatacja 

pojazdów samochodowych i 

maszyn rolniczych – 2 osoby. 

 


