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„Nowoczesna Edukacja w Jedynce”– rozwijanie kompetencji kluczowych 

uczniów i podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć 

metodami eksperymentu 

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach 

 
 

 

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 48 /2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1  

w Kielcach 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 
„Nowoczesna Edukacja w Jedynce”– rozwijanie kompetencji kluczowych 

uczniów i podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć 

metodą eksperymentu  
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 
 
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu. 

2. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są u Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 im. 

Stanisława Staszica w Kielcach oraz u koordynatora (kierownika) projektu p. Elżbiety 

Wójcik. 

 
§ 2. INFORMACJE O PROJEKCIE 
 

1. Projekt o tytule „Nowoczesna Edukacja w Jedynce” - rozwijanie kompetencji kluczowych 

uczniów i podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć metodą 

eksperymentu realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica                               

w Kielcach  w okresie od 01.09.2020 r. do 30.06.2022 r. 

 
2. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli SP1 w Kielcach. 

 

3. W projekcie bierze udział 147 uczniów (83 dziewczynek i 64 chłopców), w tym 2 uczniów ze 

SPE (1 dziewczynka i 1 chłopiec). Będą oni uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych                        

i nabędą kompetencje kluczowe.  Projekt obejmie wsparciem 8 (7 kobiet i 1 mężczyzna), 

którzy zdobędą nowe kompetencje zwiększające efektywność procesu nauczania w szkole. 
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§ 3. CELE PROJEKTU 

 

1. Podniesienie u 147 uczniów kompetencji kluczowych (matematycznych, 

przyrodniczych i artystycznych)  w klasach I-VIII: 

2. Doposażenie pracowni Szkoły w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych 

oraz w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK, w tym zapewnienie 

odpowiedniej infrastruktury. 

3. Podniesienie  kwalifikacji  zawodowych  8 nauczycieli  w  zakresie prowadzenia zajęć 

metodą eksperymentu. 

 

§ 4. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW 
 

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie oraz zachowania 

zasad sprawiedliwej rekrutacji z zachowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn 

wobec wszystkich zainteresowanych projektem uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 

1 w Kielcach, podjęte zostaną następujące działania. 

 
 

1. Akcja informacyjno – promocyjna, zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji 

oraz regulaminu uczestnictwa na stronie internetowej Beneficjenta, na szkolnej stronie 

internetowej, na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 1 w Kielcach. 
 

2. Uczniowie Szkoły Podstawowej będą mogli wziąć udział w następujących zajęciach 

pozalekcyjnych: 
 
             – zajęcia pozalekcyjne kształtujące kompetencje kluczowe u uczniów klas 1-3, 

             - zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w klasach 4, 5 i 6, 

             - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów uzdolnionych z matematyki w klasach 4 i 6, 

             - zajęcia pozalekcyjne informatyczne w klasach 5-8, 

             - zajęcia pozalekcyjne artystyczne: muzyczne, plastyczne, taneczne i akrobatyczne 

               w klasach 1-8, 

             - zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe z biologii, chemii  

               i geografii, 

             - zajęcia pozalekcyjne korekcyjno-kompensacyjne, 

             - zajęcia pozalekcyjne logopedyczne, 

             - zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze indywidualne z matematyki  

               i języka angielskiego, 

             - zajęcia pozalekcyjne korekcyjno-kompensacyjne, 

             - zajęcia pozalekcyjne terapeutyczne sensoryczno-motoryczne. 

 
3. Kryteria rekrutacji uczniów: 

 
FORMALNE: 

 
- status ucznia SP nr 1 w Kielcach 

 
- zgoda rodziców/opiekunów (podpisana deklaracja uczestnictwa) 
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            MERYTORYCZNE:  

 

      a/ do zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas 4-6: 

- uczeń z niepełnosprawnością lub posiadający orzeczenie o specyficznych potrzebach                                

i trudnościach w nauce – 8 pkt. 

- wynik testu diagnostycznego z matematyki poniżej 40% - 6 pkt. 

- wynik testu diagnostycznego z matematyki powyżej  40%  a poniżej 50% - 4 pkt. 
 

      b/ do zajęć rozwijających  z matematyki dla klas 4 i 6: 

- wynik testu diagnostycznego z matematyki powyżej 90% - 8 pkt. 

- wynik testu diagnostycznego z matematyki powyżej  80%  a poniżej 90% - 6 pkt. 
 

      c/ do zajęć rozwijających  z informatyki dla klas 5-7: 

- ocena z matematyki bardzo dobra lub wyżej – 8 pkt. 

- Wysoka motywacja ucznia do rozwijania kompetencji cyfrowych w zakresie programowania 

(imienne ankiety) – 6 pkt. 
 

      d/ do zajęć dla klas 1-3: 

- uczeń z niepełnosprawnością lub posiadający orzeczenie o specyficznych potrzebach                               

i trudnościach w nauce – 8 pkt. 

- opinia wychowawcy (trudności w nauce/uzdolnienia) – 6 pkt. 
 

e/ do zajęć artystycznych : 

-     ocena końcowo roczna z muzyki, plastyki, wychowania fizycznego (6 – 6p.,5 – 5p., 4 – 4p.) 

-    sukces w konkursach plastycznych, muzycznych, tanecznych i akrobatycznych (konkurs 

     ogólnopolski – 10p., konkurs wojewódzki – 7p., konkurs miejski – 5p.) 
       
     f/ do zajęć rozwijających kompetencje kluczowe z biologii,, chemii i geografii: 

-    wynik testu diagnostycznego pow. 90% - 8p., między 80% a 90% - 6p. 
 

     f/ do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych: 

-    uczniowie klas 6 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi posiadający orzeczenie o potrzebie  

     kształcenia specjalnego ((w przypadku braku zgłoszenia ucznia z orzeczeniem -  uczeń z opinią 

     Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej). 

 

     g/ do indywidualnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki: 

-    uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w przypadku braku zgłoszenia  

     ucznia z orzeczeniem -  uczeń z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej). 
 

     h/ do zajęć logopedycznych: 

-  uczniowie posiadający opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (w przypadku braku  

    zgłoszenia ucznia z opinią -  uczeń po przeprowadzonych testach logopedycznych przez 

    nauczyciela specjalistę). 

. 

     i/ do indywidualnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego: 

-   uczeń słabo widzący z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 
 

    j/  do zajęć indywidualnych terapeutyczno-sensoryczno-motorycznych: 

-   uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
 

4. Do projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie z największą liczbą punktów. W przypadku 

zgłoszenia większej liczby uczniów- powstanie lista rezerwowa. 
 

5. Proces rekrutacji uczniów obejmuje:  
 

- złożenie „Formularza zgłoszeniowy dziecka na zajęcia”  

- analizę kryteriów rekrutacji  

- listy uczniów zakwalifikowanych i listy rezerwowe  
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6. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona 11.2020 i 09.2021. W przypadku braku 

chętnych spełniających Kryteria rekrutacji szkoła przeprowadzi dodatkową akcję informacyjną 

wśród uczniów i rodziców. 

7. Uczeń może wziąć udział w więcej niż jednej formie zajęć.  

8. Zespół do spraw rekrutacji w oparciu o złożone wstępne deklaracje uczestnictwa i kryteria 

ustala listy zasadnicze uczniów oraz listy rezerwowe.  

9. Po zakończeniu rekrutacji rodzic/opiekun prawny ucznia składa Oświadczenie uczestnika 

projektu w projekcie (Oświadczenie stanowi załącznik nr  do regulaminu)  

a) w przypadku osób niepełnoletnich przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny) ponosi 

prawną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających z oświadczenia uczestnictwa,  

b) odmowa podpisania przez przedstawiciela ustawowego oświadczenia uczestnictwa w projekcie 

będzie równoznaczna z rezygnacją z udziału ucznia w projekcie.  

10. Po zakończeniu rekrutacji koordynator projektu składa do biura projektu listy uczestników                  

z oświadczeniem uczestnictwa oraz formularzem zgłoszeniowym dziecka.  

 
11. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację 

projektu na terenie szkoły do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.  

12. Lista uczniów zakwalifikowanych na poszczególne zajęcia dostępna będzie u szkolnego 

opiekuna projektu.  

13. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasad równości szans,               

w tym płci, dbałości o prawdziwe równe szanse dla chłopców i dziewczynek.  

14. Etapem kończącym proces rekrutacji jest posiadanie dokumentacji rekrutacyjnej uczestników 

projektu.  

 

§ 5. ZASADY REKRUTACJI NAUCZYCIELI 
 

   1. Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Kielcach będą mogli wziąć udział 

       w następujących szkoleniach: 

a) szkolenie w zakresie „Metoda eksperymentu w procesie edukacji” 

b) szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych 

 

   2. Kryteria rekrutacji nauczycieli: 
 

FORMALNE: 
 

a) status nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 1 w Kielcach 
 

MERYTORYCZNE: 
 

a) deklaracja obecności na zajęciach 95% - poziom motywacji 

 

3. Proces rekrutacji nauczycieli obejmuje: 

- złożenie „Formularz zgłoszeniowy nauczyciela na szkolenie” 

- analizę kryteriów rekrutacji 

- listy nauczycieli zakwalifikowanych i listy rezerwowe 
 

4 . Rekrutacja do projektu trwa 16.11.2020 r. – 29.11.2021 r. 

 

5. Nauczyciel może wziąć udział w jednym szkoleniu. 
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6. Zespół do spraw rekrutacji w oparciu o złożone wstępne deklaracje uczestnictwa  

    i kryteria ustala listy zasadnicze nauczycieli oraz listy rezerwowe. 
 

7. Po zakończeniu rekrutacji nauczyciel składa Oświadczenie uczestnika projektu 

    w projekcie (Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do regulaminu) 
 

    a) Uczestnik projektu ponosi prawną odpowiedzialność za realizację zobowiązań 

        wynikających z oświadczenia uczestnictwa, 
 

    b) odmowa podpisania przez uczestnika projektu oświadczenia uczestnictwa będzie 

         równoznaczna z rezygnacją z udziału w projekcie. 
 

8. Po zakończeniu rekrutacji koordynator Szkoły Podstawowej nr 1 w Kielcach składa do  

    biura projektu listy uczestników z oświadczeniem uczestnictwa oraz formularzem 

    zgłoszeniowym nauczyciela. 
 

9. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację  

    projektu na terenie szkoły do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych. 
 

10. Lista nauczycieli zakwalifikowanych na poszczególne zajęcia doskonalące dostępna 

      będzie u szkolnego opiekuna projektu. 
 

11. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasad równości  

      szans, w tym płci, dbałości o prawdziwe równe szanse dla kobiet i mężczyzn. W czasie  

      rekrutacji nauczycieli zakłada się zaangażowanie 8 nauczycieli ( 7 kobiet, 1 mężczyzna). 
 

12. Etapem kończącym proces rekrutacji jest posiadanie dokumentacji rekrutacyjnej 

      uczestników projektu. 

  

§ 6. PRAWA UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do: 
 

a) bezpłatnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu, 
 

b) bezpłatnego korzystania z pomocy dydaktycznych będących na wyposażeniu 

szkół. 
 

§ 7. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do: 
 

a) wypełniania testów sprawdzających wiedzę, 
 

b) wypełniania ankiet ewaluacyjnych, 
 

c) udostępniania swoich danych osobowych na potrzeby projektu, 
 

d) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt, 

urządzenia i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w trakcie realizacji projektu. 

 

§ 8. ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 
 

a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem 
 

b) wypełnienie Formularza zgłoszeniowego 
 

c) złożenie Oświadczenia uczestnika projektu 
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§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub 

wprowadzenia dodatkowych zmian. 
 

3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu. 
 
 
 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kielcach 
 

mgr Żaneta Szczepaniak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


