
                                                                                             

 
 

KRYTERIA NABORU 
 

do projektu: „Pierwsze doświadczenia zawodowe uczniów ZST-W w Trzcianie w środowisku 
międzynarodowym” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność 
uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" 

 

Warunkiem udziału w projekcie jest napisanie testu poziomującego z języka 
angielskiego na poziomie min A2. 

 
Test językowy (język angielski) napisany na poziomie min A2 - niższy średnio zaawansowany. Osoba posługująca się 
językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. 
podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać 
się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany 
informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać 
sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego. 

 
Miejsce na liście kwalifikacyjnej zależeć będzie od podsumowania następujących kryteriów: 

 

1. średnia ocen  z klasy I - waga 2 

2. ocena z j.angielskiego z klasy I - waga 1,5 

3.  ocena z zachowania (min. dobry) - waga 1 

4.  ocena z zajęć praktycznych z klasy I - waga 2 

5.  frekwencja z klasy I w [%] - waga 0,1 

 

Po złożeniu formularza zgłoszeniowego i napisaniu testu językowego na poziomie min A2, wszyscy 

wezmą udział w zajęciach z przygotowania: 

- zawodowego: 10 godzin 

- językowego: 20 godzin 

- kulturowego: 5 godzin 

 

6. Udział w zajęciach z przygotowania – każda godzina obecności to 1 pkt 

7. Ocena prezentacji multimedialnej Pt. „Mój staż we Włoszech / Portugalii”– od 0-10 pkt 

 

 



 

 

 

KRYTERIA OCENY PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ: 

1. ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA I INNOWACYJNOŚĆ:  0-2 pkt 
(prezentacja zgodna z tematem; niekonwencjonalna, pomysłowa, indywidualna) 

2. CZCIONKA I JĘZYK PREZENTACJI 
(wielkość i rodzaj czcionki, układ, tempo wyświetlania, poprawność językowa) : 0-2 pkt 
3. ZWIĘZŁOŚĆ, CZYTELNOŚĆ I DOBÓR TREŚCI: 0-2 pkt 
(zdania zrozumiałe, czytelne, równoważniki zdań, hasła→ sedno) 

4. ESTETYKA I STARANNOŚĆ WYKONANIA:  0-2 pkt 
(kolor, animacje, dźwięk) 

5. ZDJĘCIA: 0-2 pkt 
(dobór i jakość zdjęć) 

2 pkt. - zadanie wykonane samodzielnie, całkowicie poprawnie, zgodnie z wymaganiami 
1 pkt. – zadanie wykonanie z niewielkimi błędami  
0 pkt. – zadanie wykonane niezgodnie z wymaganiami lub niesamodzielnie (np. kopia tekstu lub 
całej prezentacji) 
 
 

Prezentacja, która jest kopią lub przeróbką którejkolwiek prezentacji przesłanej już przez 

uczniów ubiegających się o miejsce na stażu w ubiegłym roku szkolnym spowoduje 

dyskwalifikacj ę z udziału w projekcie.  

Prezentację należy przesłać do dnia 05.02. 2018  na adres: zstwportugalia@wp.pl 

Nazwa prezentacji: Nazwisko i imię ucznia oraz klasa, np. Kowalski Jan 3TW 

 

 

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z kryteriami naboru i są one dla 

mnie jasne i czytelne. 

 

…………………………… ……………                   …………………… 

Podpis ucznia                                                                                   Data 

 
 
 
 


