
     
 

 

ANEKS DO REGULAMINU PROJEKTU  

Automatyka i robotyka zawodem przyszłości 

 

§ 1 

Zmianie ulega treść § 4 Regulaminu i otrzymuje brzmienie:  

1. Komisja Rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji uczestników biorąc pod uwagę: 

a.  spełnienie kryteriów rekrutacji. 

b.  kompletność oraz poprawność wypełnienia złożonych dokumentów rekrutacyjnych; 

2. Rekrutacja będzie przebiegała w dwóch etapach: 

- Etap 1 – w oparciu o kryteria formalne zamieszczone w punkcie 1a i 1b wymienionych wyżej 

oraz pozytywną opinię wychowawcy.  

- Etap 2 – uczniowie zakwalifikowani w etapie 1 w wyznaczonym terminie przystąpią do 

rozmowy rekrutacyjnej  

- Etap 3 – w oparciu o wyniki uzyskane podczas zajęć na PŁ oraz frekwencję na zajęciach. 

3. Rozmowa rekrutacyjna będzie miała na celu sprawdzenie umiejętności uczniów  

w następujących kategoriach: 

a. umiejętność autoprezentacji i swojej szkoły – Zaprezentuj swoje zainteresowania/hobby, 

pokaż co potrafisz. Przygotuj prezentację/film lub w inny dowolny sposób zaprezentuj siebie. 

Dlaczego cenisz swoją szkołę, co Ci się w niej podoba, a co chciałbyś/chciałabyś zmienić  

i dlaczego? W ramach tej kategorii uczeń będzie mógł otrzymać maks. 10 punktów. 

b. motywacja do udziału w projekcie i wyjazdu studyjnego – dlaczego wyjazd do Norwegii jest 

dla Ciebie ważny? W jaki sposób przyczyni się do rozwoju Twoich zainteresowań? 

Opowiedz nam o tym w języku angielskim. W ramach tej kategorii uczeń będzie mógł 

otrzymać maks. 8 punktów. 

c. umiejętność znalezienia się w trudnej sytuacji – opowiedz o najtrudniejszej sytuacji, w której 

się znalazłeś/znalazłaś i jakie rozwiązanie znalazłeś/znalazłaś? W ramach tej kategorii 

uczeń będzie mógł otrzymać maks. 4 punkty. 

d. współpraca w zespole – dlaczego współpraca w zespole jest lepsza od pracy indywidualnej? 

A może nie jest? Jakie jest Twoje zdanie? W ramach tej kategorii uczeń będzie mógł 

otrzymać maks. 4 punkty. 

e. zaangażowanie społeczne – czy udzielasz się społecznie? może angażujesz w akcje 

charytatywne? może prowadzisz blog? W ramach tej kategorii uczeń będzie mógł otrzymać 

maks. 4 punkty. 

 

Uczeń będzie mógł uzyskać maks. 30 pkt. O zakwalifikowaniu się do projektu będzie 

decydowała suma punktów uzyskana przez ucznia we wszystkich kategoriach od wszystkich 

Członków Komisji. 



     
 

 

 

4. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

5. Warunkiem udziału w projekcie jest również wypełnienie i podpisanie: Formularza 

zgłoszeniowego wraz z Oświadczeniem uczestnika projektu oraz Deklaracji uczestnictwa  

w projekcie wraz z Oświadczeniem uczestnika projektu. 

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy Regulaminu nie ulegają zmianie. 

2. Aneks do Regulaminu wchodzi w życie z dniem 3 października 2022r. 

 

 

 


