
 

                                                                                             Szkoły biorące udział w projekcie: 

 

 
Centrum Edukacji Zawodowej  

w Stalowej Woli 

 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 
im. Władysława Sikorskiego 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 
im. Tadeusza Kościuszki 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 
im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Stalowej Woli 
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Załącznik nr 1  

 
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa uczniów/uczennic w projekcie „ Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”  

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Zakres wsparcia oraz kryteria rekrutacji dla uczniów/uczennic 

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli  

w ramach projektu „ Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”  

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Forma wsparcia Dane ilościowe Grupa docelowa Kryteria rekrutacji 

 

Praktyki dla 

zasadniczej szkoły 

zawodowej 

Ilość godzin na 

ucznia 
150 

uczniowie/uczennice 
zasadniczej szkoły 

zawodowej w zawodzie: 
Operator obrabiarek 

skrawających , 
Elektromechanik pojazdów 

samochodowych, 
Mechanik pojazdów 

samochodowych, 
Lakiernik 

Kryteria formalne: 

• Przynależność do grupy docelowej, 
• „List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) 

ucznia/uczennicy, 
• Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności 

wsparcia dla danego ucznia/uczennicy 
• Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną  

( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, 

nieodpowiednie, naganne), 
Kryteria merytoryczne: 

W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje: 

Ilość grup - 
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w Stalowej Woli 

 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 
im. Władysława Sikorskiego 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 
im. Tadeusza Kościuszki 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 
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im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Stalowej Woli 
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Liczebność grupy - 

• Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki 
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość 
punktów z naboru ( dla uczniów klas I). 

• Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., 
dalsze kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt. 

•      Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka 
rodziny za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna 
prawnego ; nie więcej niż 100% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż 100% i nie 
więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto 
powyżej 1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego 
wynagrodzenia –brutto powyżej 2625 zł- 1 pkt.) 

 
Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za: 

• Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy 
możliwości udziału w danej formie wsparcia), 

• W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym 
kierunku 

W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować 
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego. 

Łączna liczba 

uczniów 
30 

Staże dla technikum 
Ilość godzin na 

ucznia 
150 

uczniowie/uczennice 
technikum w zawodzie: 
Technik Mechatronik, 

Technik Mechanik 
Technik Informatyk, 
Technik Elektronik, 

Kryteria formalne: 

• Przynależność do grupy docelowej, 
• „List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) 

ucznia/uczennicy, 
• Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności 
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Centrum Edukacji Zawodowej  

w Stalowej Woli 

 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 
im. Władysława Sikorskiego 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 
im. Tadeusza Kościuszki 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 
im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Stalowej Woli 
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Ilość grup - 

Technik Elektryk, Technik 
Pojazdów 

Samochodowych, Technik 
Organizacji Reklamy, 

Technik Usług 
Fryzjerskich 

wsparcia dla danego ucznia/uczennicy 
• Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną 

 ( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, 

nieodpowiednie, naganne), 
Kryteria merytoryczne: 

W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje: 

• Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki 
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość 
punktów z naboru ( dla uczniów klas I). 

• Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., 
dalsze kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt. 

•      Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka 
rodziny za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna 
prawnego ; nie więcej niż 100% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż 100% i nie 
więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto 
powyżej 1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego 
wynagrodzenia –brutto powyżej 2625 zł- 1 pkt.) 

Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za: 

• Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy 
możliwości udziału w danej formie wsparcia), 

• W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym 
kierunku 

W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować 
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego. 

Liczebność grupy - 

Łączna liczba 

uczniów 
270 
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Centrum Edukacji Zawodowej  

w Stalowej Woli 

 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 
im. Władysława Sikorskiego 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 
im. Tadeusza Kościuszki 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 
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im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Stalowej Woli 
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Kurs obsługi 

obrabiarek 

sterowanych 

numerycznie CNC 

zakończony egzaminem 

czeladniczym 

Ilość godzin na 

ucznia 150 

uczniowie/uczennice 
Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej  
i Technikum branży 

mechanicznej 
 z wyłączeniem kierunku 

Technik organizacji 
reklamy oraz Technik 

usług fryzjerskich 

Kryteria formalne: 

• Przynależność do grupy docelowej, 
• „List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) 

ucznia/uczennicy, 
• Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności 

wsparcia dla danego ucznia/uczennicy 
• Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną  

( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, 

nieodpowiednie, naganne), 

• W chwili do przystąpienia do egzaminu czeladniczego 
ukończone 18 lat, 

• Brak przeciwskazań lekarskich do odbycia kursu 
Kryteria merytoryczne: 

W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje: 

• Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki 
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość 
punktów z naboru ( dla uczniów klas I). 

• Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., 
dalsze kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt. 

•      Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka 
rodziny za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna 
prawnego ; nie więcej niż 100% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż 100% i nie 
więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto 
powyżej 1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego 
wynagrodzenia –brutto powyżej 2625 zł- 1 pkt.) 

Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za: 

• Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy 
możliwości udziału w danej formie wsparcia), 

• W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym 

Ilość grup 4 

Liczebność grupy 10 

Łączna liczba 
uczniów 

40 
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w Stalowej Woli 

 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 
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im. Władysława Sikorskiego 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 
im. Tadeusza Kościuszki 
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Zespół Szkół 
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kierunku 
W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować 
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego. 

Kurs spawania blach 

 i rur spoinami 

pachwinowymi metodą 

MAG 

Ilość godzin na 

ucznia 145 

uczniowie/uczennice 
Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej  
i Technikum branży 

mechanicznej 
 z wyłączeniem kierunku: 

Technik organizacji 
reklamy oraz Technik 

usług fryzjerskich 

Kryteria formalne: 

• Przynależność do grupy docelowej, 
• „List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) 

ucznia/uczennicy, 
• Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności 

wsparcia dla danego ucznia/uczennicy 
• Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną  

( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, 

nieodpowiednie, naganne), 

• W chwili do przystąpienia do egzaminu czeladniczego 
ukończone 18 lat, 

• Brak przeciwskazań lekarskich do odbycia kursu. 
Kryteria merytoryczne: 

W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje: 

• Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki 
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość 
punktów z naboru ( dla uczniów klas I). 

• Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., 
dalsze kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt. 

•      Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka 

Ilość grup 3 

Liczebność grupy 10 



 

                                                                                             Szkoły biorące udział w projekcie: 

 

 
Centrum Edukacji Zawodowej  

w Stalowej Woli 

 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 
im. Władysława Sikorskiego 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 
im. Tadeusza Kościuszki 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 
im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Stalowej Woli 
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Łączna liczba 

uczniów 30 

rodziny za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna 
prawnego ; nie więcej niż 100% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż 100% i nie 
więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto 
powyżej 1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego 
wynagrodzenia –brutto powyżej 2625 zł- 1 pkt.) 

Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za: 

• Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy 
możliwości udziału w danej formie wsparcia), 

• W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym 
kierunku 

W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować 
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego. 

Kurs spawania blach  

i rur spoinami 

pachwinowymi metodą 

TIG 

Ilość godzin na 

ucznia 111 

uczniowie/uczennice 
Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej  
i Technikum branży 

mechanicznej  
z wyłączeniem kierunku: 

Technik organizacji 
reklamy oraz Technik 

usług fryzjerskich 

Kryteria formalne: 

• Przynależność do grupy docelowej, 
• „List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) 

ucznia/uczennicy, 
• Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności 

wsparcia dla danego ucznia/uczennicy 
• Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną  

( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, 

nieodpowiednie, naganne), 

• W chwili do przystąpienia do egzaminu czeladniczego 
ukończone 18 lat, 

• Brak przeciwskazań lekarskich do odbycia kursu. 
Kryteria merytoryczne: 

W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje: 

• Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki 
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość 

Ilość grup 2 

Liczebność grupy 10 



 

                                                                                             Szkoły biorące udział w projekcie: 

 

 
Centrum Edukacji Zawodowej  

w Stalowej Woli 

 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 
im. Władysława Sikorskiego 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 
im. Tadeusza Kościuszki 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 
im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Stalowej Woli 
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Łączna liczba 

uczniów 20 

punktów z naboru ( dla uczniów klas I). 
• Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., 

dalsze kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt. 
•      Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka 

rodziny za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna 
prawnego ; nie więcej niż 100% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż 100% i nie 
więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto 
powyżej 1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego 
wynagrodzenia –brutto powyżej 2625 zł- 1 pkt.) 

Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za: 

• Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy 
możliwości udziału w danej formie wsparcia), 

• W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym 
kierunku 

W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować 
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego. 

Kurs operatora 

wózków jezdniowych  

z napędem silnikowym 

z egzaminem 

zewnętrznym UDT 

Ilość godzin na 

ucznia 67 
uczniowie/uczennice 
Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej  
i Technikum branży 

mechanicznej  
z wyłączeniem kierunku: 

Technik organizacji 
reklamy oraz Technik 

usług fryzjerskich 

Kryteria formalne: 

• Przynależność do grupy docelowej, 
• „List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) 

ucznia/uczennicy, 
• Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności 

wsparcia dla danego ucznia/uczennicy 
• Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną  

( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, 

nieodpowiednie, naganne), 

• W chwili do przystąpienia do egzaminu czeladniczego 
ukończone 18 lat, 

Ilość grup 4 



 

                                                                                             Szkoły biorące udział w projekcie: 

 

 
Centrum Edukacji Zawodowej  

w Stalowej Woli 

 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 
im. Władysława Sikorskiego 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 
im. Tadeusza Kościuszki 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 
im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Stalowej Woli 
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Liczebność grupy 12 

• Brak przeciwskazań lekarskich do odbycia kursu. 
 

Kryteria merytoryczne: 

W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje: 

• Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki 
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość 
punktów z naboru ( dla uczniów klas I). 

• Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., 
dalsze kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt. 

•      Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka 
rodziny za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna 
prawnego ; nie więcej niż 100% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż 100% i nie 
więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto 
powyżej 1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego 
wynagrodzenia –brutto powyżej 2625 zł- 1 pkt.) 

Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za: 

• Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy 
możliwości udziału w danej formie wsparcia), 

• W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym 
kierunku 

W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować 
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego. 

Łączna liczba 

uczniów 48 

Kurs AutoCAD 

zakończony egzaminem 

zewnętrznym 

Ilość godzin na 

ucznia 40 

uczniowie/uczennice 
Technikum branży 

mechanicznej  
z wyłączeniem kierunku: 

Technik organizacji 
reklamy  

Kryteria formalne: 

• Przynależność do grupy docelowej, 
• „List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) 

ucznia/uczennicy, 
• Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności 



 

                                                                                             Szkoły biorące udział w projekcie: 

 

 
Centrum Edukacji Zawodowej  

w Stalowej Woli 

 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 
im. Władysława Sikorskiego 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 
im. Tadeusza Kościuszki 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 
im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Stalowej Woli 
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Ilość grup 10 

oraz Technik usług 
fryzjerskich 

wsparcia dla danego ucznia/uczennicy 
• Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną  

( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, 

nieodpowiednie, naganne), 
Kryteria merytoryczne: 

W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje: 

• Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki 
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość 
punktów z naboru ( dla uczniów klas I). 

• Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., 
dalsze kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt. 

•      Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka 
rodziny za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna 
prawnego ; nie więcej niż 100% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż 100% i nie 
więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto 
powyżej 1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego 
wynagrodzenia –brutto powyżej 2625 zł- 1 pkt.) 

Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za: 

• Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy 
możliwości udziału w danej formie wsparcia), 

• W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym 
kierunku 

W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować 
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego. 

Liczebność grupy 3 

Łączna liczba 

uczniów 30 

Kurs zaawansowanego 

przetwarzania tekstów  

Ilość godzin na 

ucznia 120 
uczniowie/uczennice 

Technikum na kierunku 
Technik informatyk 

Kryteria formalne: 

• Przynależność do grupy docelowej, 



 

                                                                                             Szkoły biorące udział w projekcie: 

 

 
Centrum Edukacji Zawodowej  

w Stalowej Woli 

 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 
im. Władysława Sikorskiego 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 
im. Tadeusza Kościuszki 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 
im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Stalowej Woli 
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i arkuszy 

kalkulacyjnych 

zakończony 

egzaminami ECDL 

ADVANCED- A1 

 i A2 

Ilość grup 2 

 • „List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) 
ucznia/uczennicy, 

• Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności 
wsparcia dla danego ucznia/uczennicy 

• Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną 
 ( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, 

nieodpowiednie, naganne), 
Kryteria merytoryczne: 

W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje: 

• Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki 
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość 
punktów z naboru ( dla uczniów klas I). 

• Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., 
dalsze kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt. 

•      Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka 
rodziny za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna 
prawnego ; nie więcej niż 100% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż 100% i nie 
więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto 
powyżej 1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego 
wynagrodzenia –brutto powyżej 2625 zł- 1 pkt.) 

Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za: 

• Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy 
możliwości udziału w danej formie wsparcia), 

• W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym 
kierunku 

W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować 
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego. 

Liczebność grupy 10 

Łączna liczba 

uczniów 20 



 

                                                                                             Szkoły biorące udział w projekcie: 

 

 
Centrum Edukacji Zawodowej  

w Stalowej Woli 

 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 
im. Władysława Sikorskiego 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 
im. Tadeusza Kościuszki 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 
im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Stalowej Woli 
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Kurs projektowania 

stron www zakończony 

egzaminem ECDL Web 

Editing 

Ilość godzin na 

ucznia 100 

uczniowie/uczennice 
Technikum na kierunku 

Technik informatyk 
 

Kryteria formalne: 

• Przynależność do grupy docelowej, 
• „List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) 

ucznia/uczennicy, 
• Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności 

wsparcia dla danego ucznia/uczennicy 
• Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną  

( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, 

nieodpowiednie, naganne), 
Kryteria merytoryczne: 

W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje: 

• Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki 
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość 
punktów z naboru ( dla uczniów klas I). 

• Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., 
dalsze kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt. 

•      Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka 
rodziny za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna 
prawnego ; nie więcej niż 100% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż 100% i nie 
więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto 
powyżej 1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego 
wynagrodzenia –brutto powyżej 2625 zł- 1 pkt.) 

Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za: 

• Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy 
możliwości udziału w danej formie wsparcia), 

• W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym 
kierunku 

W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować 
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego. 

Ilość grup 2 

Liczebność grupy 10 

Łączna liczba 

uczniów 20 



 

                                                                                             Szkoły biorące udział w projekcie: 

 

 
Centrum Edukacji Zawodowej  

w Stalowej Woli 

 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 
im. Władysława Sikorskiego 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 
im. Tadeusza Kościuszki 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 
im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Stalowej Woli 
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Kurs grafiki 

komputerowej 

Ilość godzin na 

ucznia 40 

uczniowie/uczennice 
Technikum na kierunku 

Technik organizacji 
reklamy 

 

Kryteria formalne: 

• Przynależność do grupy docelowej, 
• „List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) 

ucznia/uczennicy, 
• Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności 

wsparcia dla danego ucznia/uczennicy 
• Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną  

( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, 

nieodpowiednie, naganne), 
Kryteria merytoryczne: 

W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje: 

• Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki 
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość 
punktów z naboru ( dla uczniów klas I). 

• Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., 
dalsze kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt. 

•      Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka 
rodziny za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna 
prawnego ; nie więcej niż 100% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż 100% i nie 
więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto 
powyżej 1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego 
wynagrodzenia –brutto powyżej 2625 zł- 1 pkt.) 

Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za: 

• Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy 
możliwości udziału w danej formie wsparcia), 

• W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym 
kierunku 

W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować 
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego. 

Ilość grup 2 

Liczebność grupy 10 

Łączna liczba 

uczniów 20 



 

                                                                                             Szkoły biorące udział w projekcie: 

 

 
Centrum Edukacji Zawodowej  

w Stalowej Woli 

 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 
im. Władysława Sikorskiego 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 
im. Tadeusza Kościuszki 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 
im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Stalowej Woli 
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Kurs stylizacji fryzur 

Ilość godzin na 

ucznia 15 

uczniowie/uczennice 
Technikum na kierunku  

Technik usług fryzjerskich 

Kryteria formalne: 

• Przynależność do grupy docelowej, 
• „List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) 

ucznia/uczennicy, 
• Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności 

wsparcia dla danego ucznia/uczennicy 
• Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną  

( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, 

nieodpowiednie, naganne), 
Kryteria merytoryczne: 

W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje: 

• Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki 
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość 
punktów z naboru ( dla uczniów klas I). 

• Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., 
dalsze kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt. 

•      Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka 
rodziny za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna 
prawnego ; nie więcej niż 100% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż 100% i nie 
więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto 
powyżej 1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego 
wynagrodzenia –brutto powyżej 2625 zł- 1 pkt.) 

Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za: 

• Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy 
możliwości udziału w danej formie wsparcia), 

• W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym 
kierunku 

W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować 
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego. 

Ilość grup 3 

Liczebność grupy 10 

Łączna liczba 

uczniów 30 



 

                                                                                             Szkoły biorące udział w projekcie: 

 

 
Centrum Edukacji Zawodowej  

w Stalowej Woli 

 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 
im. Władysława Sikorskiego 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 
im. Tadeusza Kościuszki 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 
im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Stalowej Woli 
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Kurs kosmetyczny 

zakończony egzaminem 

czeladniczym 

Ilość godzin na 

ucznia 280 

uczniowie/uczennice 
Technikum na kierunku 

Technik usług fryzjerskich 

Kryteria formalne: 

• Przynależność do grupy docelowej, 
• „List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) 

ucznia/uczennicy, 
• Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności 

wsparcia dla danego ucznia/uczennicy 
• Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną  

( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, 

nieodpowiednie, naganne), 

• W chwili do przystąpienia do egzaminu czeladniczego 
ukończone 18 lat i świadectwo ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej. 
 

Kryteria merytoryczne: 

W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje: 

• Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki 
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość 
punktów z naboru ( dla uczniów klas I). 

• Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., 
dalsze kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt. 

•      Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka 
rodziny za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna 
prawnego ; nie więcej niż 100% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż 100% i nie 
więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto 
powyżej 1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego 
wynagrodzenia –brutto powyżej 2625 zł- 1 pkt.) 

Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za: 

• Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy 
możliwości udziału w danej formie wsparcia), 

Ilość grup 2 

Liczebność grupy 10 

Łączna liczba 

uczniów 20 



 

                                                                                             Szkoły biorące udział w projekcie: 

 

 
Centrum Edukacji Zawodowej  

w Stalowej Woli 

 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 
im. Władysława Sikorskiego 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 
im. Tadeusza Kościuszki 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 
im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Stalowej Woli 
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• W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym 
kierunku 

W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować 
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego. 

Zajęcia specjalistyczne 

z zakresu elektroniki 

Ilość godzin na 

ucznia 40 

uczniowie/uczennice 
Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej  
i Technikum branży 

mechanicznej  
z wyłączeniem: Technik 
organizacji reklamy oraz 

Technik usług fryzjerskich 

Kryteria formalne: 

• Przynależność do grupy docelowej, 
• „List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) 

ucznia/uczennicy, 
• Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności 

wsparcia dla danego ucznia/uczennicy 
• Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną  

( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, 

nieodpowiednie, naganne), 
Kryteria merytoryczne: 

W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje: 

• Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki 
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość 
punktów z naboru ( dla uczniów klas I). 

• Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., 
dalsze kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt. 

•      Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka 
rodziny za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna 
prawnego ; nie więcej niż 100% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż 100% i nie 
więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto 
powyżej 1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego 
wynagrodzenia –brutto powyżej 2625 zł- 1 pkt.) 

Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za: 

Ilość grup 2 

Liczebność grupy 10 

Łączna liczba 

uczniów 20 



 

                                                                                             Szkoły biorące udział w projekcie: 

 

 
Centrum Edukacji Zawodowej  

w Stalowej Woli 

 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 
im. Władysława Sikorskiego 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 
im. Tadeusza Kościuszki 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 
im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Stalowej Woli 
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• Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy 
możliwości udziału w danej formie wsparcia), 

• W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym 
kierunku 

W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować 
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego. 

Zajęcia specjalistyczne 

 z zakresu informatyki 

Ilość godzin na 

ucznia 40 

uczniowie/uczennice 
 Technikum branży 

mechanicznej  
z wyłączeniem Technik 
organizacji reklamy oraz 

Technik usług fryzjerskich 

Kryteria formalne: 

• Przynależność do grupy docelowej, 
• „List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) 

ucznia/uczennicy, 
• Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności 

wsparcia dla danego ucznia/uczennicy 
• Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną  

( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, 

nieodpowiednie, naganne), 
Kryteria merytoryczne: 

W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje: 

• Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki 
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość 
punktów z naboru ( dla uczniów klas I). 

• Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., 

Ilość grup 3 



 

                                                                                             Szkoły biorące udział w projekcie: 

 

 
Centrum Edukacji Zawodowej  

w Stalowej Woli 

 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 
im. Władysława Sikorskiego 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 
im. Tadeusza Kościuszki 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 
im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Stalowej Woli 
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Liczebność grupy 10 

dalsze kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt. 
•      Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka 

rodziny za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna 
prawnego ; nie więcej niż 100% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż 100% i nie 
więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto 
powyżej 1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego 
wynagrodzenia –brutto powyżej 2625 zł- 1 pkt.) 

Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za: 
• Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy 

możliwości udziału w danej formie wsparcia), 
• W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym 

kierunku 
W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować 
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego. 

Łączna liczba 

uczniów 30 

Zajęcia specjalistyczne  

z zakresu mechatroniki 

Ilość godzin na 

ucznia 40  
uczniowie/uczennice 
 Technikum branży 

mechanicznej  
z wyłączeniem kierunku 

Technik organizacji 
reklamy oraz Technik 

usług fryzjerskich 

Kryteria formalne: 

• Przynależność do grupy docelowej, 
• „List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) 

ucznia/uczennicy, 
• Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności 

wsparcia dla danego ucznia/uczennicy 
• Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną  

( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, 

nieodpowiednie, naganne), 
Kryteria merytoryczne: 

W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje: 

Ilość grup 3 



 

                                                                                             Szkoły biorące udział w projekcie: 

 

 
Centrum Edukacji Zawodowej  

w Stalowej Woli 

 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 
im. Władysława Sikorskiego 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 
im. Tadeusza Kościuszki 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 
im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Stalowej Woli 
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Liczebność grupy 10 

• Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki 
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość 
punktów z naboru ( dla uczniów klas I). 

• Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., 
dalsze kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt. 

•      Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka 
rodziny za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna 
prawnego ; nie więcej niż 100% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż 100% i nie 
więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto 
powyżej 1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego 
wynagrodzenia –brutto powyżej 2625 zł- 1 pkt.) 

 
Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za: 

• Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy 
możliwości udziału w danej formie wsparcia), 

• W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym 
kierunku 

W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować 
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego. 

Łączna liczba 

uczniów 30 

Zajęcia specjalistyczne  

z zakresu montażu  

instalacji systemów 

alarmowych 

Ilość godzin na 

ucznia 40 

uczniowie/uczennice 
Technikum branży 

mechanicznej  
z wyłączeniem kierunku 

Technik organizacji 
reklamy  

Kryteria formalne: 

• Przynależność do grupy docelowej, 
• „List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) 

ucznia/uczennicy, 
• Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności 



 

                                                                                             Szkoły biorące udział w projekcie: 

 

 
Centrum Edukacji Zawodowej  

w Stalowej Woli 

 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 
im. Władysława Sikorskiego 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 
im. Tadeusza Kościuszki 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 
im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Stalowej Woli 
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Ilość grup 2 

oraz Technik usług 
fryzjerskich 

wsparcia dla danego ucznia/uczennicy 
• Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną  

( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, 

nieodpowiednie, naganne), 

Kryteria merytoryczne: 

W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje: 

• Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki 
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość 
punktów z naboru ( dla uczniów klas I). 

• Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., 
dalsze kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt. 

•      Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka 
rodziny za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna 
prawnego ; nie więcej niż 100% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż 100% i nie 
więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto 
powyżej 1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego 
wynagrodzenia –brutto powyżej 2625 zł- 1 pkt.) 

Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za: 

• Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy 
możliwości udziału w danej formie wsparcia), 

• W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym 
kierunku 

W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować 
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego. 

Liczebność grupy 10 

Łączna liczba 

uczniów 20 



 

                                                                                             Szkoły biorące udział w projekcie: 

 

 
Centrum Edukacji Zawodowej  

w Stalowej Woli 

 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 
im. Władysława Sikorskiego 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 
im. Tadeusza Kościuszki 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 
im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Stalowej Woli 
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Zajęcia z języka 

angielskiego zawodowego 

Ilość godzin na 

ucznia 40 

uczniowie/uczennice 
Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej  
i Technikum  

( wszystkie kierunki) 

Kryteria formalne: 

• Przynależność do grupy docelowej, 
• „List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) 

ucznia/uczennicy, 
• Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności 

wsparcia dla danego ucznia/uczennicy 
• Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną  

( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, 

nieodpowiednie, naganne), 
Kryteria merytoryczne: 

W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje: 

• Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki 
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość 
punktów z naboru ( dla uczniów klas I). 

• Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., 
dalsze kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt. 

•      Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka 
rodziny za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna 
prawnego ; nie więcej niż 100% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż 100% i nie 
więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto 
powyżej 1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego 
wynagrodzenia –brutto powyżej 2625 zł- 1 pkt.) 

Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za: 

• Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy 
możliwości udziału w danej formie wsparcia), 

• W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym 
kierunku 

W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować 
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego. 

Ilość grup 10 

Liczebność grupy 3 

Łączna liczba 

uczniów 30 



 

                                                                                             Szkoły biorące udział w projekcie: 

 

 
Centrum Edukacji Zawodowej  

w Stalowej Woli 

 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 
im. Władysława Sikorskiego 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 
im. Tadeusza Kościuszki 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 
im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Stalowej Woli 
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Zajęcia z języka 

niemieckiego 

zawodowego 

Ilość godzin na 

ucznia 40 

uczniowie/uczennice 
Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej  
i Technikum  

( wszystkie kierunki) 

Kryteria formalne: 

• Przynależność do grupy docelowej, 
• „List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) 

ucznia/uczennicy, 
• Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności 

wsparcia dla danego ucznia/uczennicy 
• Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną  

( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, 

nieodpowiednie, naganne), 
Kryteria merytoryczne: 

W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje: 

• Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki 
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość 
punktów z naboru ( dla uczniów klas I). 

• Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., 
dalsze kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt. 

•      Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka 
rodziny za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna 
prawnego ; nie więcej niż 100% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż 100% i nie 
więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto 
powyżej 1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego 
wynagrodzenia –brutto powyżej 2625 zł- 1 pkt.) 

Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za: 

• Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy 
możliwości udziału w danej formie wsparcia), 

• W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym 
kierunku 

W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować 
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego. 

Ilość grup 2 

Liczebność grupy 10 

Łączna liczba 

uczniów 20 



 

                                                                                             Szkoły biorące udział w projekcie: 

 

 
Centrum Edukacji Zawodowej  

w Stalowej Woli 

 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 
im. Władysława Sikorskiego 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 
im. Tadeusza Kościuszki 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 
im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Stalowej Woli 

22 

Szkolenie z zakresu 

kosztorysowania napraw 

powypadkowych 

pojazdów 

Ilość godzin na 

ucznia 12 

uczniowie/uczennice na 
kierunkach: Technik 

pojazdów 
samochodowych, 
Elektromechanik, 

Mechanik pojazdów 
samochodowych, Technik 
Transportu drogowego , 

Kierowca mechanik 

Kryteria formalne: 

• Przynależność do grupy docelowej, 
• „List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) 

ucznia/uczennicy, 
• Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności 

wsparcia dla danego ucznia/uczennicy 
• Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną  

( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, 

nieodpowiednie, naganne), 
Kryteria merytoryczne: 

W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje: 

• Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki 
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość 
punktów z naboru ( dla uczniów klas I). 

• Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., 
dalsze kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt. 

•      Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka 
rodziny za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna 
prawnego ; nie więcej niż 100% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż 100% i nie 
więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto 
powyżej 1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego 
wynagrodzenia –brutto powyżej 2625 zł- 1 pkt.) 

Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za: 

• Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy 
możliwości udziału w danej formie wsparcia), 

• W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym 
kierunku 

W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować 
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego. 

Ilość grup 2 

Liczebność grupy 10 

Łączna liczba 

uczniów 20 



 

                                                                                             Szkoły biorące udział w projekcie: 

 

 
Centrum Edukacji Zawodowej  

w Stalowej Woli 

 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 
im. Władysława Sikorskiego 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 
im. Tadeusza Kościuszki 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 
im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Stalowej Woli 
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Kurs prawa jazdy 

 kat. B+C1 

Ilość godzin na 

ucznia 120 

uczniowie/uczennice na 
kierunku : Kierowca 

mechanik 

Kryteria formalne: 

• Przynależność do grupy docelowej, 
• „List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) 

ucznia/uczennicy, 
• Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności 

wsparcia dla danego ucznia/uczennicy 
• Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną  

( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, 

nieodpowiednie, naganne), 

• W chwili do przystąpienia do egzaminu czeladniczego 
ukończone 18 lat, 

• Brak przeciwskazań lekarskich do odbycia kursu. 
 

Kryteria merytoryczne: 

W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje: 

• Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki 
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość 
punktów z naboru ( dla uczniów klas I). 

• Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., 
dalsze kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt. 

•      Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka 
rodziny za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna 
prawnego ; nie więcej niż 100% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż 100% i nie 
więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto 
powyżej 1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego 
wynagrodzenia –brutto powyżej 2625 zł- 1 pkt.) 

Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za: 

• Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy 
możliwości udziału w danej formie wsparcia), 

Ilość grup 2 

Liczebność grupy 10 

Łączna liczba 

uczniów 20 



 

                                                                                             Szkoły biorące udział w projekcie: 

 

 
Centrum Edukacji Zawodowej  

w Stalowej Woli 

 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 
im. Władysława Sikorskiego 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 
im. Tadeusza Kościuszki 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 
im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Stalowej Woli 
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• W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym 
kierunku 

W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować 
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego. 

Kurs przygotowujący na 

studia wyższe- zajęcia z 

matematyki 

Ilość godzin na 

ucznia 30 

uczniowie/uczennice  
 Technikum 

 ( wszystkie kierunki) 

Kryteria formalne: 
• Przynależność do grupy docelowej, 
• „List motywacyjny” ( uzasadnienie uczestnictwa) 

ucznia/uczennicy, 
• Pozytywną opinię wychowawcy klasy, dotyczącą przydatności 

wsparcia dla danego ucznia/uczennicy 
• Ocena wychowawcy z zachowania co najmniej poprawną  

( skala: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, 

nieodpowiednie, naganne), 
Kryteria merytoryczne: 

W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc decyduje: 

• Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok nauki 
( powyżej 4- 3pkt., 4÷3-2 pkt., poniżej 3- 1 pkt.), lub ilość 
punktów z naboru ( dla uczniów klas I). 

• Dalsze plany edukacyjne ( oświadczenie) idę do pracy-3pkt., 
dalsze kształcenie-2 pkt., wyjeżdżam za granicę- 1 pkt. 

•      Niski dochód na członka w rodzinie (dochód netto na członka 
rodziny za ostatnie 3m-ce (wg oświadczenia rodzica/opiekuna 
prawnego ; nie więcej niż 100% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę- brutto do 1750 zł-3pkt., więcej niż 100% i nie 
więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia – brutto 
powyżej 1750 do 2625zł- 2 pkt., powyżej 150% minimalnego 
wynagrodzenia –brutto powyżej 2625 zł- 1 pkt.) 

Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za: 

Ilość grup 2 

Liczebność grupy 10 

Łączna liczba 

uczniów 20 



 

                                                                                             Szkoły biorące udział w projekcie: 

 

 
Centrum Edukacji Zawodowej  

w Stalowej Woli 

 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 
im. Władysława Sikorskiego 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 
im. Tadeusza Kościuszki 

w Stalowej Woli 

 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 
im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Stalowej Woli 

25 

• Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli nie wykluczy 
możliwości udziału w danej formie wsparcia), 

• W przypadku niedoreprezentowania jednej z płci na danym 
kierunku 

W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydować 
będzie kryterium: data wpływu formularza zgłoszeniowego. 

 

 
     


