
REGULAMIN REKRUTACJI

realizowany w ramach

„Pracowni politechnicznych”

Postanowienia ogólne

1. Regulamin  określa  zasady  rekrutacji,  zakres  i  warunki  uczestnictwa  w  zajęciach 

realizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

2. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

3. Zajęcia skierowane są do uczniów Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach.

4. Ogólny  nadzór  oraz  rozstrzyganie  spraw  nieuregulowanych  w  regulaminie  należy  do 

kompetencji Dyrektora Szkoły.

Uczestnicy

1. Uczestnikami  zajęć  mogą  być  uczniowie  klas  drugich  i  trzecich  Zespołu  Szkół 

Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka w Kielcach. 

2. O zakwalifikowaniu na zajęciach będzie decydować komisja składająca się z Dyrektora 

Szkoły, Kierownika praktycznej nauki zawodu oraz koordynatora szkolnego na podstawie 

deklaracji udziału w zajęciach oraz formularza zgłoszeniowego stanowiących załącznik 

do niniejszego regulaminu.

Rekrutacja

1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans.

2. Dokumenty  rekrutacyjne  są  dostępne  w  sekretariacie  Zespołu  Szkół  Informatycznych 

w Kielcach. 



3. Rekrutacja do zajęć dla uczniów odbywać się będzie od 24 października 2019 roku do 31 

października 2019 roku.

4. Uczniowie będą rekrutowani do dwóch grup po 10 osób w każdej grupie (razem 20 osób).

5. Uczniowie będą rekrutowani na podstawie złożonych formularzy w formie papierowej 

oraz online. Podczas rekrutacji uczniów brane będą pod uwagę następujące kryteria:

a. Ocena końcoworoczna z poprzedniej klasy z matematyki: od 1 do 6 pkt. gdzie 1 

pkt będzie za ocenę najniższą, a 6 za najwyższą.

b. Ocena końcoworoczna z poprzedniej klasy z języka angielskiego: od 1 do 6 pkt. 

gdzie 1 pkt będzie za ocenę najniższą, a 6 za najwyższą.

c. Ocena końcoworoczna z poprzedniej klasy z UTK: od 1 do 6 pkt. gdzie 1 pkt 

będzie za ocenę najniższą, a 6 za najwyższą.

d. Ocena końcoworoczna z poprzedniej klasy z zachowania: od 1 do 6 pkt. gdzie 1 

pkt będzie za ocenę najniższą, a 6 za najwyższą.

6. W przypadku dwóch i  więcej  uczniów z taką samą ilością  punktów kwalifikującą  do 

udziału w projekcie brane będą pod uwagę średnie wszystkich ocen końcoworocznych z 

poprzedniej klasy. Uczeń z wyższą średnią ocen ma pierwszeństwo udziału w projekcie.

7. Po zakończonej rekrutacji zostanie przygotowana lista przyjętych oraz lista rezerwowa.

8. W  przypadku  rezygnacji  z  uczestnictwa  w  dodatkowych  zajęciach,  uczestnik 

zobowiązany  jest  niezwłocznie  poinformować  o  tym  fakcie  koordynatora  szkolnego, 

składając pisemne oświadczenie, które w przypadku osób niepełnoletnich podpisuje wraz 

z prawnym opiekunem. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień dostarczenia oświadczenia.

9. W miejsce  osoby,  która  zgodnie  z  pkt.  8.  zrezygnuje  z  uczestnictwa  w dodatkowych 

zajęciach, zakwalifikowana zostanie osoba z listy rezerwowej.

Zobowiązania Uczestnika 

1. Każdy  uczeń  –  uczestnik  zajęć  zobowiązany  jest  do  udziału  we  wszystkich 

przewidzianych zajęciach.



Postanowienia końcowe

1. Aktualna  treść  regulaminu  będzie  dostępna  na  stronie  internetowej  Zespołu  Szkół 

Informatycznych w Kielcach – www.zsi.kielce.pl.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 października 2019 roku i obowiązuje 

do czasu zakończenia zajęć.

3. Niniejszy regulamin zatwierdza i zmienia Dyrektor Szkoły.

4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

6. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy zgłaszać 

Dyrektorowi Szkoły.

Dyrektor Szkoły

Tomasz Kozieł



_____________________________

Imię i nazwisko uczestnika 

_____________________________

Adres

Deklaracja udziału w dodatkowych zajęciach 

w ramach „Pracowni politechnicznych”

Deklaruję  chęć  udziału  w  dodatkowych  zajęciach  w  ramach  „Pracowni  politechnicznych” 

realizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Zobowiązuję się do uczestnictwa w zajęciach. 

_____________________ _____________________

(miejscowość, data)                                                                                       (czytelny podpis uczestnika 
          oraz rodzica/opiekuna
     uczestnika niepełnoletniego)



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
udziału w dodatkowych zajęciach „Pracownie politechniczne”

Dane uczestnika 
Imię (Imiona):
Nazwisko:
Klasa:

Adres 
zamieszkania

uczestnika 

Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Powiat:
Województwo:
Telefon komórkowy:
E-mail:

Adres do 
korespondencji

rodzica/prawnego 
opiekuna

Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Miejscowość:
Kod pocztowy:

Informacje 
konieczne 
w procesie 
rekrutacji

Ocena końcoworoczna 
z matematyki z poprzedniej 
klasy
Ocena końcoworoczna 
z języka angielskiego 
z poprzedniej klasy
Ocena końcoworoczna 
z UTK z poprzedniej klasy
Ocena końcoworoczna 
z zachowania z poprzedniej 
klasy

Ja, niżej podpisany/-a, zaświadczam o prawdziwości danych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym udziału 
w zajęciach dodatkowych w ramach „Pracowni politechnicznych”  oraz we wszystkich dokumentach do niego 
załączonych.  Jednocześnie  oświadczam,  że  zostałem/-am  pouczony/a  o odpowiedzialności  za  składanie 
oświadczeń niezgodnych z prawdą i stanem faktycznym.

___________________ _____________________
(miejscowość, data) (czytelny podpis uczestnika 

oraz rodzica/opiekuna
uczestnika niepełnoletniego)


