Projekt pn. „Kuźnia talentów”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

KATALOG KRYTERIÓW REKRUTACJI DO PROJEKTU
Niniejszy dokument określa sposób rekrutacji uczniów/uczennic zdolnych zgłaszających
chęć

udziału

w Projekcie

pn.

„Kuźnia

talentów”,

współfinansowanym

przez

Unię

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego

Kapitał

Ludzki,

Priorytetu

IX.

Rozwój

wykształcenia

kompetencji

w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
1. Rekrutacja uczniów/uczennic do projektu odbędzie się w oparciu o dokumenty
rekrutacyjne składane wraz z formularzem zgłoszeniowym do projektu:


oświadczenie uczestnika/uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych,



rekomendację wychowawcy,



potwierdzenie udziału w olimpiadach, konkursach międzyszkolnych itp.



zaświadczenie o średniej ocen z poprzedniej klasy.

2. Dokumenty będą oceniane pod względem formalnym (formularz zgłoszeniowy,
oświadczenie

uczestnika/uczestniczki

na przetwarzanie

danych

osobowych)

Projektu
oraz

o

wyrażeniu

merytorycznym

zgody

(rekomendacja

wychowawcy, oceny z ukończenia poprzedniej klasy z przedmiotu na danym bloku
tematycznym/ zajęciach).
3. W pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie uczestniczący w olimpiadach,
konkursach międzyszkolnych itp.
4. Warunkiem

dokonania

oceny

merytorycznej

dokumentów,

jest

spełnienie

warunków formalnych. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania
w ocenie merytorycznej wynosi 10 punkty (po 5 punkcie za każdy dokument).

5. Uczniowie/uczennice będą rekrutowani na zajęcia w ramach Projektu na podstawie
rekomendacji nauczyciela w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza osobę w stopniu
najwyższym pretendowaną do wsparcia, a 1 w stopniu najniższym oraz w oparciu
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o średnią ocen z przedmiotów na danym bloku tematycznym/ zajęciach (max. 5
punktów). Rekomendacja wychowawcy zostanie przygotowana na podstawie
własnych

obserwacji

ucznia/uczennicy,

konsultacji

z

nauczycielem

przedmiotowych zajęć/pedagogiem/psychologiem.

6. Po

wyczerpaniu

limitu

miejsc,

stworzona

będzie

lista

rezerwowa

uczestników/uczestniczek projektu.
7. Warunkiem udziału uczniów/uczennic będzie pisemna zgoda rodziców/prawnych
opiekunów.

