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Załącznik nr 4 do Regulaminu 

Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Czas na KWALIFIKACJE” 

dla Zespołu Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie 

Szczegółowe kryteria rekrutacji na poszczególne formy wsparcia w ramach Projektu „Czas na KWALIFIKACJE” 
 

L.p. 

Szkoła 

prowadząca 

rekrutację 

Wsparcie w ramach projektu Grupa docelowa Szczegółowe kryteria rekrutacji 

1 Zespół Szkół nr 7 

 im. Bronisława 

Bukowskiego w 

Koszalinie 

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają 

wsparcie w postaci: 

1) Indywidualnego i grupowego 

doradztwa zawodowego; 

2) Dodatkowych zajęć praktycznych 

poszerzających wiedzę z obszaru 

kwalifikacji AU.55 – drukowanie 

cyfrowe i obróbka druków, 

3) Wyjazdu zawodoznawczego na 

Międzynarodowe Targi Maszyn, 

Materiałów i Usług 

Poligraficznych w Poznaniu,  

4) Stażu uczniowskiego  

u pracodawców, 

5) Kursu ECDL- moduł S3 – IT 

security, 

6) Kursu modelowania 3D, 

7) Kursu ECDL – moduł S2 – grafika 

menadżerska i prezentacyjna, 

8) Dodatkowych zajęć z języka 

niemieckiego.  

Uczniowie Technikum 

Budowlanego (zawód - 

technik grafiki i 

poligrafii cyfrowej) -  

łącznie: 10 osób x 2 

lata = 20 osób 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu o 

następujące kryteria: 

1) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – 40 pkt  

(średnia badana / średnia najwyższa x 40 pkt);  

2) Frekwencja na zajęciach – 40 pkt  

(frekwencja badana / frekwencja najwyższa x 40 pkt); 

3) Ocena zachowania – 20 pkt  

(wzorowe – 20 pkt; bardzo dobre – 15 pkt; dobre – 10 pkt, poprawne – 5 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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L.p. 

Szkoła 

prowadząca 

rekrutację 

Wsparcie w ramach projektu Grupa docelowa Szczegółowe kryteria rekrutacji 

2 Zespół Szkół nr 7 

 im. Bronisława 

Bukowskiego w 

Koszalinie 

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają 

wsparcie w postaci: 

1) Indywidualnego i grupowego 

doradztwa zawodowego; 

2) Dodatkowych zajęć z 

matematyki; 

3) Dodatkowych zajęć z języka 

niemieckiego; 

4) Dodatkowych zajęć z języka 

angielskiego zawodowego; 

5) Dodatkowe zajęcia praktyczne 

poszerzające wiedzę z obszaru 

kwalifikacji BD.30/BUD.14 – 

organizacja i kontrola robót 

budowlanych oraz sporządzanie 

kosztorysów, 

6) Stażu uczniowskiego  

u pracodawców, 

7) Kursu kosztorysowania, 

8) Kursu ECDL – moduł S2 – grafika 

menadżerska i prezentacyjna, 

9) Szkolenia z zakresu 

wykonywania tynków.  

Uczniowie Technikum 

Budowlanego (zawód - 

technik budownictwa) 

-  łącznie: 10 osób x 2 

lata = 20 osób 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu o 

następujące kryteria: 

1) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – 40 pkt  

(średnia badana / średnia najwyższa x 40 pkt);  

2) Frekwencja na zajęciach – 40 pkt  

(frekwencja badana / frekwencja najwyższa x 40 pkt); 

3) Ocena zachowania – 20 pkt  

(wzorowe – 20 pkt; bardzo dobre – 15 pkt; dobre – 10 pkt, poprawne – 5 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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L.p. 

Szkoła 

prowadząca 

rekrutację 

Wsparcie w ramach projektu Grupa docelowa Szczegółowe kryteria rekrutacji 

3  Zespół Szkół nr 7 

 im. Bronisława 

Bukowskiego w 

Koszalinie 

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają 

wsparcie w postaci: 

1) Indywidualnego i grupowego 

doradztwa zawodowego; 

2) Dodatkowych zajęć praktycznych 

poszerzających wiedzę z obszaru 

kwalifikacji BUD.18 i BUD.19, 

3) Szkolenia AutoCad dla uczniów 

STUDIO CAD, 

4) Stażu uczniowskiego  

u pracodawców, 

5) Szkolenia z egzaminem 

umożliwiającym wydanie 

świadectwa kwalifikacji UAVO 

GEOSKY – Statki bezzałogowe do 

tworzenia ortofotomapy, 

6) Dodatkowych zajęć z języka 

niemieckiego. 

Uczniowie Technikum 

Budowlanego (zawód - 

technik geodeta) -  

łącznie: 10 osób x 2 

lata = 20 osób 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu o 

następujące kryteria: 

1) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – 40 pkt  

(średnia badana / średnia najwyższa x 40 pkt);  

2) Frekwencja na zajęciach – 40 pkt  

(frekwencja badana / frekwencja najwyższa x 40 pkt); 

3) Ocena zachowania – 20 pkt  

(wzorowe – 20 pkt; bardzo dobre – 15 pkt; dobre – 10 pkt, poprawne – 5 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. 



 

4 Projekt „Czas na KWALIFIKACJE” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  

Działania 8.8. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  2014-2020. 

 

 

L.p. 

Szkoła 

prowadząca 

rekrutację 

Wsparcie w ramach projektu Grupa docelowa Szczegółowe kryteria rekrutacji 

5  Zespół Szkół nr 7 

 im. Bronisława 

Bukowskiego w 

Koszalinie 

Nauczyciele  zakwalifikowani 

otrzymają wsparcie w postaci: 

1) Trzydniowe 30-godzinne szkolenie 

Adobe Illustrator na potrzeby DTP i 

internetu, 

2) Trzydniowe 30-godzinne szkolenie 

ADOBE INDESIGN w zakresie 

tworzenia publ. druk. i 

elektronicznych, 

3) Trzydniowy kurs / szkolenie 

Autodesk Inventor – Stopień I, 

4) Trzydniowe 30-godzinne szkolenie 

Adobe Photoshop na potrzeby DTP 

i internetu, 

5)  Szkolenie / warsztaty DRUK 3D W 

TECHNOLOGII FDM. 

Nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych Zespołu 

Szkół nr 7 uczący w 

zawodzie technik 

grafiki i poligrafii 

cyfrowej – 2 

nauczycieli 

Rekrutacja nauczycieli objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu o 

następujące kryteria: 

1. Staż pracy – 30 pkt:  

5 – 10 lat /5pkt.; 10 – 15 lat/10 pkt; 15 – 20 lat/15pkt.; 20 – 25 lat/20 pkt; 25 – 

30 lat /25 pkt; powyżej 30 lat –30 pkt. 

2. Stopień awansu zawodowego – 20 pkt  

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

– 5pkt). 

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. 

 

W przypadku pkt. 3 i 4 będą brane pod uwagę dodatkowo osiągnięcia nauczyciela 
w doskonaleniu swoich umiejętności i w pracy z uczniami w okresie ostatnich 5 lat. 
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L.p. 

Szkoła 

prowadząca 

rekrutację 

Wsparcie w ramach projektu Grupa docelowa Szczegółowe kryteria rekrutacji 

6  Zespół Szkół nr 7 

 im. Bronisława 

Bukowskiego w 

Koszalinie 

Nauczyciele  zakwalifikowani 

otrzymają wsparcie w postaci: 

1) 30-godzinny kurs kosztorysowania, 

2) 90-godzinny kurs obsługi 

programu AUTOCAD. 

Nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych Zespołu 

Szkół nr 7 uczący w 

zawodzie technik 

budownictwa – 2 

nauczycieli 

Rekrutacja nauczycieli objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu o 

następujące kryteria: 

1. Staż pracy – 30 pkt:  

5 – 10 lat /5pkt.; 10 – 15 lat/10 pkt; 15 – 20 lat/15pkt.; 20 – 25 lat/20 pkt; 25 – 

30 lat /25 pkt; powyżej 30 lat –30 pkt. 

2. Stopień awansu zawodowego – 20 pkt  

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

– 5pkt). 

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. 

 

W przypadku pkt. 3 i 4 będą brane pod uwagę dodatkowo osiągnięcia nauczyciela 
w doskonaleniu swoich umiejętności i w pracy z uczniami w okresie ostatnich 5 lat. 
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L.p. 

Szkoła 

prowadząca 

rekrutację 

Wsparcie w ramach projektu Grupa docelowa Szczegółowe kryteria rekrutacji 

7  Zespół Szkół nr 7 

 im. Bronisława 

Bukowskiego w 

Koszalinie 

Nauczyciele  zakwalifikowani 

otrzymają wsparcie w postaci: 

1)   Szkolenie „Problemy geodezyjno-

prawne w praktyce”, 

2)  Szkolenie z GIS-u, teledetekcji oraz 

technologii LIDAR. 

Nauczyciele Zespołu 

Szkół nr 7 – uczący w 

zawodzie technik 

geodeta – 2 nauczycieli 

Rekrutacja nauczycieli objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu o 

następujące kryteria: 

1. Staż pracy – 30 pkt:  

5 – 10 lat /5pkt.; 10 – 15 lat/10 pkt; 15 – 20 lat/15pkt.; 20 – 25 lat/20 pkt; 25 – 

30 lat /25 pkt; powyżej 30 lat –30 pkt. 

2. Stopień awansu zawodowego – 20 pkt  

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

– 5pkt). 

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. 

 

W przypadku pkt. 3 i 4 będą brane pod uwagę dodatkowo osiągnięcia nauczyciela 

w doskonaleniu swoich umiejętności i w pracy z uczniami w okresie ostatnich 5 lat. 
 


