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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów 

VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku 

w projekcie „Ósemka z kluczem” w roku szkolnym 2020/21 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, działanie 3.1- 

Kształcenie i edukacja, poddziałanie 3.1.2. - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w 

zakresie kształcenia ogólnego, uwarunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.  

§ 1 

Informacje o zajęciach dla uczniów 
1.Okres realizacji projektu: grudzień 2020 – sierpień 2022.  

2.Projekt realizowany jest w VIII LO w Białymstoku i adresowany jest do uczniów klas I-III.  

3. Projekt zakłada  rozwijanie u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych (matematyczno-przyrodniczych, 

porozumiewania się w języku angielskim,  rozumienia kontekstów wielojęzycznych) oraz umiejętności uniwersalnych 

niezbędnych na rynku pracy (uczenia się, kreatywności, rozumienia i krytycznego myślenia, pracy zespołowej)   

4. Uczestnictwo uczniów w projekcie jest bezpłatne.  

5. Realizacja działań zaplanowanych w projekcie będzie dostosowana do planu zajęć i potrzeb poszczególnych grup.  

6.  W roku szkolnym 2020/21 zaplanowano realizację następujących zajęć:  

 

dla klas III (zadanie 3): 

1) treningi maturalne czyli zajęcia przygotowujące do matury z matematyki w zakresie podstawowym- 16 

miejsc; 

2) treningi maturalne czyli zajęcia przygotowujące do matury w zakresie rozszerzonym:   

z matematyki, z biologii, geografii, fizyki i chemii- 56 miejsc; 

 

a) zajęcia będą prowadzone   w blokach 5-godz. w piątki  po lekcjach i/lub w soboty. W przerwie zapewniamy 

posiłek; 

b) uczniowie z zajęć 2) objęci będą dodatkowo 2-godz.  indywidualnymi konsultacjami z doradcą zawodowym 
c) uczeń/uczennica może skorzystać tylko z jednego rodzaju zajęć w ramach treningów maturalnych  

 

dla klas I-III (zadanie 4): 

a) indywidualne zajęcia edukacyjne do wyboru: z matematyki, biologii, geografii, fizyki, chemii, j. obcego lub 

j. polskiego (dla cudzoziemców lub osób kształcących się wcześniej za granicą). Można wybrać 1 lub 2 

przedmioty z wyżej wymienionych.  

b) przewidziano 10 miejsc., liczba godzin 22 dla każdej osoby z jednego przedmiotu lub z dwóch przedmiotów 

po 11 godzin. 

 

§ 2 

Zasady rekrutacji i kwalifikowania uczestników 
1.Rekrutacja uczestników na zajęcia dla uczniów w roku szkolnym 2020/21  prowadzona  będzie w grudniu 2020r 2. 

2. Ogłoszenie naboru uczniów na zajęcia i podanie do wiadomości uczniów i rodziców zasad rekrutacji:  

a) dyrektor (kierownik projektu) lub koordynator i zastępca koordynatora lub wychowawcy i nauczyciele 

przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i j. obcych przekażą informacje w formie wiadomości  w dzienniku 

elektronicznej lub podczas godzin wychowawczych i/lub w czasie lekcji z poszczególnych przedmiotów;  

b) umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły; 

c) rozmieszczenie plakatów w widocznych miejscach w szkole. 

3. Naboru uczestników do zajęć dokonają koordynator projektu i zastępca koordynatora.  

4. Uczeń/ uczennica zainteresowana/y udziałem w projekcie zobowiązana/y jest do wypełnienia dokumentów 

rekrutacyjnych.  

5.Dokumenty rekrutacyjne zostaną przesłane poprzez dziennik elektroniczny,  dostępne będą na stronie internetowej 

szkoły, w biurze projektu lub u koordynatorów projektu (gabinet pedagoga szkolnego).  
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6. Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić, podpisać, a następnie przesłać  skan/zdjęcie elektronicznie na adres 

mailowy: projekt@8lo.bialystok.pl   lub  złożyć w kopercie do pudła na portierni w internacie szkoły w okresie  od 14 

grudnia do  21 grudnia 2020r 

 

7. Podczas rekrutacji uczestników projektu będzie przestrzegana zasada równości szans, w tym równy dostęp 

dziewcząt i chłopców. 

  

8. Kryteria rekrutacyjne 

a) Kryteria rekrutacji do zadania 3 – Treningi maturalne: najwyższy uzyskany wynik punktowy kwalifikuje na 

zajęcia  

Kryteria podstawowe- waga pkt.2 

Treningi maturalne z matematyki-poziom podstawowy 

-aktualne trudności w uczeniu się matematyki w bieżącym roku szkolnym 

 

Treningi maturalne z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych- poziom rozszerzony 

-złożona do dyrektora deklaracja zdawania na maturze określonego przedmiotu  na poziomie rozszerzonym 

 

Kryteria uzupełniające-waga pkt.1   

-orzeczenie poradni pedagogiczno – psychologicznej o potrzebie kształcenie specjalnego 

-uprawnienie do dostosowania form i warunków egzaminu maturalnego 

-uczeń zamieszkuje na obszarze wiejskim/ uczeń jest mieszkańcem internatu 

-rodzina ucznia znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tj. z uwagi na uzyskany przez rodzinę ucznia dochód za 

rok 2019, rodzicom/ opiekunom ucznia ustalono prawo do zasiłku rodzinnego,  

-uczeń jest członkiem rodziny wielodzietnej,  

 

b) Kryteria rekrutacji do zadania 4 - indywidualne zajęcia edukacyjne: najwyższy uzyskany wynik punktowy 

kwalifikuje na zajęcia 

Uczeń musi spełnić jeden z warunków: 

- posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 5pkt 

-jest cudzoziemcem  lub kształcił się wcześniej za granicą - 4 pkt 

-jest objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną z innych powodów – 3 pkt 

 

Ponadto przy rekrutacji na ogólna liczbę punktów mają wpływ kryteria uzupełniające (każde punktowane po 1 pkt): 

-uczeń zamieszkuje na obszarze wiejskim/ uczeń jest mieszkańcem internatu 

-rodzina ucznia znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tj. z uwagi na uzyskany przez rodzinę ucznia dochód za 

rok 2019, rodzicom/ opiekunom ucznia ustalono prawo do zasiłku rodzinnego,  

-uczeń jest członkiem rodziny wielodzietnej. 

 

9. W przypadku gdy uczniowie na drodze rekrutacji do poszczególnych zadań uzyskają tą samą liczbę punktów, 

decyduje kolejność zgłoszeń.  

10. Zgłoszenie do poszczególnych form wsparcie dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego, złożonego 

osobiście lub elektronicznie w podanym terminie. W przypadku rekrutacji elektronicznej należy przesłać skan 

właściwie  podpisanego  formularza.  

11. W przypadku braku zainteresowania uczestnictwem w projekcie zostaną podjęte następujące działania: 

-  stworzenie listy rezerwowej; 

-docieranie z ustną informacją (personel projektu lub wychowawcy) bezpośrednio do uczniów i rodziców; 

- dodatkowa rekrutacja wśród wszystkich zainteresowanych uczniów – decyduje kolejność zgłoszeń. 

12. W razie mniejszej ilości chętnych przewiduje się uzupełniającą rekrutację spośród wszystkich zainteresowanych 

(nawet niespełniających wyżej wymienionych kryteriów) uczniów. W takiej sytuacji decyduje kolejność zgłoszenia.  
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13. Proces rekrutacji na zajęcia zostanie udokumentowany protokołem i zakończy się sporządzeniem i podpisaniem 

przez koordynatora projektu listy uczestników poszczególnych zajęć oraz ewentualnie list rezerwowych.  

 

 

§ 3  

Obowiązki uczestników 
1. W przypadku zakwalifikowania się na zajęcia uczestnik/uczestniczka oraz rodzic/prawny opiekun niepełnoletniego 

ucznia/uczennicy mają obowiązek poza dokumentami rekrutacyjnymi dostarczyć do biura projektu podpisane 

deklarację uczestnictwa i oświadczenie uczestnika projektu. 

2. Uczestnik/uczestniczka ma obowiązek:  

a) systematycznie uczestniczyć w zajęciach;  

b) przestrzegać punktualności;  

c) uczestniczyć w badaniach monitorujących przed przystąpieniem do projektu, w trakcie jego trwania i po 

zakończeniu projektu.  

3. W razie podania przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym nieprawdziwych danych, koordynator projektu 

zastrzega sobie prawo do skreślenia go z udziału w projekcie.  

 

§ 4  

Prawa uczestników 
1. Uczestnicy uprawnieni są do:  

a) nieodpłatnego udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu;  

b) otrzymywania bezpłatnych materiałów dydaktycznych i promocyjnych;  

 

§ 5  

Nieobecność na zajęciach i rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 
1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.  

2. Nieobecności na zajęciach usprawiedliwia uczeń pełnoletni lub rodzic/prawny opiekun ucznia niepełnoletniego w 

pierwszym możliwym terminie.  

3. W szczególnych przypadkach uniemożliwiających udział w zajęciach (choroba, zmiana miejsca zamieszkania, 

zmiana szkoły, inny ważny powód), zakwalifikowani uczniowie mają prawo do rezygnacji z projektu, po złożeniu 

przez uczniów pełnoletnich lub rodziców/opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich pisemnego oświadczenia o 

rezygnacji i jej przyczynach.  

4. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających 20% zrealizowanych zajęć, koordynator 

projektu ma prawo usunąć uczestnika z grupy, a jego miejsce zajmuje wtedy pierwsza osoba z listy rezerwowej 

5. W przypadku rezygnacji lub usunięcia beneficjenta z udziału w projekcie koordynator projektu może żądać od 

niego zwrotu przekazanych materiałów dydaktycznych.  

§ 6 

Zasady monitoringu i kontroli 
1. Uczestnik zajęć podlega procesowi monitoringu i ewaluacji.  

2. Uczestnik zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom 

zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu.  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 
1. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu.  

2. Zaktualizowany regulamin obowiązuje od 14. 12.2020 do końca realizacji projektu.  

3. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień w sytuacji 

zmian wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych 


