
 

Regulamin rekrutacji na kurs operatora wózków widłowych uczniów kształcących  

się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  

w ramach Projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś-dobra praca jutro!”   

Działanie RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie 

zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych 

uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego 

 

§ 1. 

Regulamin określa zasady rekrutacji na kurs operatora wózków widłowych uczniów 

kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  

w ramach Projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś-dobra praca jutro!” Działanie RPZP.08.06.00 

Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów 

uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących  

w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. 

§ 2. 

Warunki rekrutacji 

1. Uczestnicy kursu są rekrutowani spośród uczniów uczestniczących w projekcie 

„Kwalifikacje dziś-dobra praca jutro!”. 

2. W kursie uczestniczą uczniowie kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie. 

3. Kryteria wyboru uczniów. Uczestnik kursu: 

1) uczeń klasy II MZ lub III MZ, który jest pełnoletni lub najpóźniej w dniu 

rozpoczęcia zajęć praktycznych osiągnie pełnoletność oraz odbył staż/praktykę 

wakacyjną u pracodawcy w miesiącu lipcu lub sierpniu 2018 r.; 

2) w przypadku zbyt małej liczby uczniów jest pełnoletnim uczniem klasy III MZ, 

który nie odbył stażu/praktyki wakacyjnej u pracodawcy; 

3) nie ma oceny nagannej zachowania. 

4. W przypadku zbyt małej liczby uczniów zakwalifikowanych zgodnie z  ust.  3 

w kursie uczestniczy uczeń kl. II MZ, który nie ma oceny nagannej zachowania 

oraz w ostatniej klasyfikacji  uzyskał najwyższą średnią ocen z przedmiotów 

zawodowych, w przypadku takiej samej średniej uzyskał wyższą średnią ocen  

z przedmiotów ogólnych, w przypadku takiej samej średniej decyduje wyższa ocena 

zachowania, w przypadku takiej samej oceny zachowania decyduje wyższa 

frekwencja na zajęciach edukacyjnych.  



5. W przypadku takiej samej średniej ocen z przedmiotów zawodowych, takiej samej 

średniej ocen z przedmiotów ogólnych, takiej samej  oceny zachowania i frekwencji 

na zajęciach edukacyjnych, o wyborze ucznia decyduje jego aktywność społeczna,  za 

którą uczeń może otrzymać maksymalnie 6 punktów. Informację dotyczącą 

aktywności ucznia sporządza w formie pisemnej wychowawca klasy.  

 

§ 3. 

1. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. 

2. Komisja ogłasza listę uczestników kursu po zakończeniu postępowania 

rekrutacyjnego. 

3. Rezygnacja z udziału ucznia zakwalifikowanego na kurs możliwa jest wyłącznie  

w uzasadnionych przypadkach.  

4. Uczestnictwo w kursie w uzasadnionych przypadkach może być cofnięte decyzją 

dyrektora szkoły oraz na wniosek koordynatora projektu. 

5. Od decyzji dyrektora szkoły, uczeń może odwołać się w formie pisemnej do dyrektora 

szkoły w terminie 7 dni od otrzymanej decyzji. 

6. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od daty jego wpływu. 

7. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna. 

8. W przypadku rezygnacji ucznia zakwalifikowanego na kurs, jego miejsce zajmuje 

pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej. 

 

 

 

………………………………………… 

      (podpis dyrektora szkoły) 


