
REGULAMIN REKRUTACJI  

O STYPENDIUM UFUNDOWANE  

PRZEZ WYŻSZĄ SZKOŁĘ HANDLU I USŁUG W POZNANIU  

§1  

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji o stypendium ufundowane przez Wyższą 

Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu  dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. 

Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim.  

§2  

Zasady rekrutacji: 

1. Proces rekrutacji realizowany jest przez: Zespół Szkół Technicznych w Grodzisku          

Wielkopolskim, w okresie od 12.05.2020 r. do 22.05.2020 r.  

2. Celem rekrutacji jest wyłowienie dwóch kandydatów, którzy otrzymają od Wyższej Szkoły           

Handlu i Usług w Poznaniu stypendium w formie bonu finansującego trzyletni okres            

studiów (Studia I Stopnia), na wybranym kierunku kształcenia w w/w uczelni.  

3. W procesie rekrutacji mogą wziąć udział absolwenci Technikum Zespołu Szkół          

Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim kończący czteroletni         

cykl kształcenia  w 2019/2020 r.  

4. Udział w procesie rekrutacji jest dobrowolny.  

5. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w sposób zdalny.  

6. Skład Komisji rekrutacyjnej: 

a) Dyrektor Szkoły- Anna Matysiak  

b) Kierownik szkolenia praktycznego - Magdalena Ambrozik  

c) Koordynator, nauczyciel przedmiotów zawodowych  – Łukasz Górecki 

7. Kryteria brane pod uwagę:  



a) średnia ocen uzyskana w roku szkolnym 2019/2020 r.  

b) stopień zaangażowania w życie szkoły w latach 2016/2020 r. 

c) krótkie uzasadnienie kandydata dlaczego stypendium powinno trafić do niego oraz jakim 

kierunkiem studiów na  Wyższej Szkole Handlu i Usług jest zainteresowany.  

c) opinia wychowawcy/ów kandydata do stypendium. 

e) opinia Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego 

w Grodzisku Wlkp.  

8. Wyniki rekrutacji: 

a) Ogłoszenie wyników rekrutacji odbędzie się dnia: 28 maja 2020 r.  

b) Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie Internetowej Zespołu Szkół Technicznych 

im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.  

9. Uroczyste wręczenie przyznanych stypendiów odbędzie się w miesiącu czerwcu 2020 r. 

w Zespole Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp., a dokonają go Pani Prezes Wyższej 

Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu oraz Pani Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w 

Grodzisku Wlkp.  

§ 3  

 Sposób rekrutacji:  

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny w podanym linku: 

https://forms.gle/ig6KNY4s1yU8xkiV6.  

Formularz zostanie przesłany do ZST jeżeli podasz swój adres mailowy z domeną 

zst-grodzisk.pl (jeżeli podasz inny formularz nie zostanie przesłany).  

 

https://forms.gle/ig6KNY4s1yU8xkiV6

