
KOMUNIKAT NR 4/2013/2014 

 

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii 

Gierczak w Kołobrzegu w sprawie rekrutacji uczniów na staż do Danii 

w ramach  projektu nr: 2013-1-PL1-LEO01-38351, tytuł projektu: ”Staż 

w Aalborgu jako kreatywny komponent kształcenia zawodowego w zakresie 

grafiki komputerowej”. 

I. Uczestnikami stażu mogą być uczniowie, realizujący w roku szkolnym 

2013/2014 program klasy II i III, technikum informatycznego i technikum 

organizacji reklamy. 

II. W wyniku rekrutacji ostateczna lista uczestników wyjazdu będzie wynosiła 

16 uczniów. 

III. Kryteria rekrutacji dla uczniów klasy II technikum informatycznego: 

1. Oceny semestralne i końcowo roczne z następujących przedmiotów: 

a. witryny i aplikacje internetowe 

b. matematyka 

c. język angielski 

IV. Kryteria rekrutacji dla uczniów klasy III technikum informatycznego: 

1. Oceny semestralne i końcowo roczne z następujących przedmiotów: 

a. multimedia i grafika komputerowa 

b. matematyka 

c. język angielski 

V. Kryteria rekrutacji dla uczniów klasy II technikum organizacji reklamy: 

1. Oceny semestralne i końcowo roczne z następujących przedmiotów: 

a. projektowanie kampanii reklamowej 

b. matematyka 

c. język angielski 

VI. Kryteria rekrutacji dla uczniów klasy III technikum organizacji reklamy: 

1. Oceny semestralne i końcowo roczne z następujących przedmiotów: 

a. grafika komputerowa 

b. matematyka 

c. język angielski 

VII. Ocena cząstkowa z każdego przedmiotu będzie przeliczana na system 

punktowy: 

1. celujący – 6 pkt. 

2. bardzo dobry – 5 pkt. 

3. dobry– 4 pkt. 

4. dostateczny – 3 pkt. 

VIII. Dodatkowe kryteria wspólne dla wszystkich klas uczestniczących w 

rekrutacji. 

1. Frekwencja za I i II semestr, w przeliczeniu na punkty 

a. 90% - 94% - 1 pkt. 

b. Powyżej 94% - 98% - 2 pkt. 



c. Powyżej 98% - 3 pkt. 

2. Udział w zajęciach dodatkowych po I semestrze, przygotowujących 

do stażu, w skali punktowej od 1-5 pkt. 

3. Pozytywna opinia wychowawcy klasy. 

4. Uczestnik projektu nie może mieć żadnego egzaminu 

klasyfikacyjnego lub poprawkowego.  

5. Uczestnik projektu musi uzyskać promocję do klasy programowo 

wyższej w czerwcu. 

IX. Ranking kandydatów zostanie ustalony poprzez zsumowanie wszystkich 

punktów. O miejscu na liście zdecyduje suma uzyskanych punktów. 

X. Po I semestrze będzie wyłoniona lista 20 kandydatów na staż, którzy 

zobowiązani zostaną do wyrażenia woli uczestnictwa w projekcie 

podpisanej przez ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych. 

XI.  W czerwcu 2014, po wystawieniu ocen końcowo rocznych powstanie lista 

16 uczestników stażu oraz lista rezerwowa. 

XII.  Zespół rekrutacyjny zostanie powołany odrębnym komunikatem przez 

Dyrektora ZSE-H w terminie późniejszym. 


