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Zarządzenie nr 51/2017/2018 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. St. Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim 

z dnia 15 czerwca 2018r. 

 

w sprawie rekrutacji do projektu edukacyjnego na lata 2018-2020. 

 

 

Na podstawie 

1) Zarządzenia nr 56/2018 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie 

powołania zespołu ds. realizacji Projektu pn. "Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach 

oświatowych na terenie gminy Grudziądz" (...) 

zarządza się, co następuje: 

 

§1 

1. Rekrutacja rozpoczyna się spotkaniem informacyjnym dla uczniów i rodziców (podczas 

zebrania z rodzicami). 

2. Rekrutacji towarzyszą działania informacyjne ( plakaty i ulotki w Szkole, informacje na stronach 

www Szkoły). 

3. Zasady rekrutacji i dokumentacja zgłoszeniowa dostępne są w sekretariacie Szkoły oraz na 

stronie www. 

4. Rekrutacja uwzględnia występujące bariery płci. 

5. Dyrektor Szkoły powołuje szkolnego Koordynatora projektu oraz Komisję Rekrutacyjną. 

6. Z zakończonej rekrutacji Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół osób przyjętych. 

7. Tworzy się listy rezerwowe, ewentualnie zostaje przeprowadzony nabór uzupełniający w 

sytuacji braku osób. 

8. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w każdym roku projektu. 

§ 2 

Kryteria naboru do projektu obligatoryjne (0-1): 

1) dla uczniów: status ucznia danej szkoły (zaświadczenie z sekretariatu szkoły o statusie ucznia) 

2) dla nauczycieli: status pracownika pedagogicznego zatrudnionego w danej szkole 

(zaświadczenie z sekretariatu szkoły o zatrudnieniu nauczyciela w danej szkole). 

§ 3 

1. Merytoryczne kryteria rekrutacji: 

1) zajęcia dla ucznia zdolnego, koła zainteresowań - uczniowie zainteresowaniu uczestnictwem w 

danych zajęciach, o dobrych i bardzo dobrych wynikach w nauce - ocena na zakończenie 

semestru z przedmiotu, na który zapisuje się uczeń: "6" - 3 pkt, "5" - 2 pkt, "4" - 1 pkt i 

wysokiej frekwencji - 5 pkt (na podstawie świadectw, opinii nauczycieli); 

2) zajęcia wyrównawcze - uczniowie ze słabymi wynikami w nauce - ocena na zakończenie 

semestru z przedmiotu na który zapisuje się uczeń: "1" - 3 pkt, "2" - 2 pkt, "3" - 1 pkt (na 

podstawie świadectw, opinii nauczycieli); 
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3) zajęcia językowe - pierwszeństwo u osób z niższymi wynikami w nauce - ocena na 

zakończenie semestru: "1" - 3 pkt, "2" - 2 pkt, "3" - 1 pkt (na podstawie świadectw, opinii 

nauczycieli); 

4) zajęcia specjalistyczne - uczniowie, u których zdiagnozowano specjalne potrzeby edukacyjne 

uczniów (orzeczenie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - 3 pkt, opinia z Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej - 2 pkt, wskazanie n-la/pedagoga - 1 pkt) na podstawie ww. 

dokumentów; 

5) zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - uczniowie z ostatnich klas mają 

pierwszeństwo - 3 pkt; wskazanie n-la/pedagoga 1 pkt); na podstawie formularza 

zgłoszeniowego, wskazania nauczyciela; 

6) studia podyplomowe/szkolenia dla nauczycieli: na podstawie diagnozy (nauczyciele, którzy 

wyrazili chęć uczestnictwa i wymagają przedmiotowego wsparcia); osoby po 50 r.ż. (1 pkt), os. 

poniżej 30 r.ż. (1 pkt); na podstawie decyzji Dyrektora i formularza zgłoszeniowego. 

2. W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 
 


