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W związku z przeprowadzoną 5 grudnia 2019 r. rekrutacją pragniemy przedstawić listę osób, 

które zakwalifikowały się do udziału w Projekcie. 8 osób, które uzyskały najwyższe punkty 

zostało zakwalifikowanych do udziału w projekcie, a wyniki  osiągnięte przez  

poszczególnych uczniów zestawione są  na  liście  rankingowej. 

  

I ETAP REKRUTACJI 

13 uczniów z klasy trzeciej kształcącej się w zawodzie technik logistyk, złożyło formularze 

aplikacyjne i zgodnie z zasadami rekrutacji zostały one przyjęte. Dawało to uczniom 

możliwość uczestnictwa w procesie rekrutacji.  

W listopadzie 2019 r. uczniowie przystąpili do testów z języka angielskiego i przedmiotów 

zawodowych. 

II ETAP REKRUTACJI 

 Na rozmowę kwalifikacyjną, która odbyła się 5 grudnia 2019 r. zgłosiło się 13 uczniów 

 z klasy 3TbL. Rozmowa kwalifikacyjna odbywała się przed komisją rekrutacyjną w składzie: 

1. Wicedyrektor ds. zawodowych i wychowania – Stanisława Głąb - Brandt – 

przewodniczący komisji 
2. Koordynator projektu, nauczyciel przedmiotów zawodowych – Mariusz Belczącki 

3. Nauczyciel języka angielskiego – Małgorzata Graban 

 W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceniano sposób komunikacji, autoprezentację, 

motywację i uzasadnienie udziału w Projekcie oraz swobodę i poprawność wypowiedzi w 

języku angielskim. Uczniowie wykazali się wiedzą o Projekcie oraz przedstawiali swoje 

plany i oczekiwania związane z wyjazdem na praktyki.  

 



 

 

 

WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 

 Po zakończeniu dwuetapowej rekrutacji przeprowadzono dokładne zestawienie osiągniętych 

przez kandydatów punktów. Łącznie do zdobycia było 50 punktów. 

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji na podstawie sumy uzyskanych punktów Komisja 

Rekrutacyjna sporządziła dwie listy kandydatów na staże zagraniczne: 

1.  listę główną – 8 osób 

2.  listę rezerwową – 2 osoby 

Lista główna uczestników Projektu: 

Lp. Nazwisko i imię Punkty 

1. Zdrojewski Andrzej 47 

2. Grzywacz Jakub 45 

3. Kryger Karolina 44 

4. Szultka Aurelia 43 

5. Czerniga Maksymilian 42 

6. Dembek Miłosz 42 

7. Burczyk Kacper 41 

8. Szweda Jakub 40 

Lista rezerwowa uczestników Projektu: 

Lp. Nazwisko i imię Punkty 

1. Małachowski Tomasz 39 

2. Mistelski Krzysztof 38 

 

 

Koordynator Projektu: 
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