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REGULAMIN REKRUTACJI NA ZAJĘCIA 

 
REKRUTACJA POLEGA NA ZŁOŻENIU DEKLARACJI UCZESTNICTWA POTWIERDZONEJ 
ZGODĄ RODZICÓW DLA UCZNIÓW/UCZENNIC NIEPEŁNOLETNICH W BIURZE PROJEKTU 
W TERMINIE DO ……………………………………. I SPEŁNIENIU KRYTERIÓW ZGODNYCH Z 
REGULAMINEM NABORU NA POSZCZEGÓLNE ZAJĘCIA 

 
I. Warsztaty z języka niemieckiego dla uczniów/ uczennic LO i LOMS – I ; warsztaty 

doskonalące kompetencje językowe (8 uczniów/uczennic)  
 
Kryterium główne 

1. Kryterium punktowe za wyniki klasyfikacyjne z przedmiotu: 

 Ocena celująca - 15 pkt 

 ocena bardzo dobra - 13 pkt 

 ocena dobra - 10 pkt 
2. Kryterium punktowe za ocenę z zachowania 

 Ocena wzorowa – 15 pkt 

 Ocena bardzo dobra – 14 pkt 

 Ocena dobra – 13 pkt 

 Ocena poprawna – 12 pkt 
 

 Kryteria dodatkowe 
3. Sytuacja materialna ucznia/uczennicy- dobrowolne oświadczenie o 

dochodach na osobę nieprzekraczające 800 zł netto na osobę w 
rodzinie - dodatkowe 2 punkty. 

4. Pierwszeństwo mają uczniowie/ uczennice klasy III.  
 
II. Warsztaty z języka niemieckiego dla uczniów/uczennic LO i LOMS – II; warsztaty dla 

uczniów/uczennic mających problemy z realizacja podstawy programowej (8 
uczniów/uczennic) 
 

Kryterium główne 
1. Kryterium punktowe za wyniki klasyfikacyjne z przedmiotu: 

 Ocena niedostateczna - 15 pkt 

 ocena dopuszczająca - 13 pkt 

 ocena dostateczna - 10 pkt 
2. Kryterium punktowe za ocenę z zachowania 

 Ocena wzorowa – 15 pkt 

 Ocena bardzo dobra – 14 pkt 

 Ocena dobra – 13 pkt 

 Ocena poprawna – 12 pkt 
 

 Kryteria dodatkowe 
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2. Sytuacja materialna ucznia/uczennicy- dobrowolne oświadczenie o 
dochodach na osobę nieprzekraczające 800 zł netto na osobę w 
rodzinie- dodatkowe 2 punkty. 

3. Pierwszeństwo mają uczniowie/uczennice klasy III. 
 
W wypadku uczniów/uczennic klasy I LO i LOMS  za klasę programowo niższą uznaje się 
klasę 3 gimnazjum oraz 8 szkoły podstawowej.  
 
III. Warsztaty z języka angielskiego dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej chcących 

doskonalić swoje umiejętności językowe – VII i VIII klasa. 
 

Kryterium główne 
1. Kryterium punktowe za wyniki klasyfikacyjne z przedmiotu: 

 Ocena celująca - 15 pkt 

 ocena bardzo dobra - 13 pkt 

 ocena dobra - 10 pkt 
2. Kryterium punktowe za ocenę z zachowania 

 Ocena wzorowa – 15 pkt 

 Ocena bardzo dobra – 14 pkt 

 Ocena dobra – 13 pkt 

 Ocena poprawna – 12 pkt 
 

Kryteria dodatkowe 
1. Sytuacja materialna ucznia/uczennicy- dobrowolne oświadczenie o 

dochodach na osobę nieprzekraczające 800 zł netto na osobę w 
rodzinie- dodatkowe 2 punkty. 

2. Pierwszeństwo mają uczniowie/uczennice klasy VIII SP. 
 

 
IV. Warsztaty z języka angielskiego dla uczniów/uczennic LO i LOMS; warsztaty dla 

uczniów chcących rozwijać swoje kompetencje językowe (8 uczniów/uczennic) 
 

Kryterium główne 
1. Kryterium punktowe za wyniki klasyfikacyjne z przedmiotu: 

 Ocena celująca - 15 pkt 

 ocena bardzo dobra - 13 pkt 

 ocena dobra - 10 pkt 
2. Kryterium punktowe za ocenę z zachowania 

 Ocena wzorowa – 15 pkt 

 Ocena bardzo dobra – 14 pkt 

 Ocena dobra – 13 pkt 

 Ocena poprawna – 12 pkt 
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Kryteria dodatkowe 
3. Sytuacja materialna ucznia/uczennicy- dobrowolne oświadczenie o 

dochodach na osobę nieprzekraczające 800 zł netto na osobę w 
rodzinie- dodatkowe 2 punkty. 

 
V. Warsztaty wspierające pomoc psychologiczno- pedagogiczną dla uczniów/uczennic 

SP i LO i LOMS adresowane są do wszystkich uczniów ZSOiMS, dlatego nie 
przewidziano działań rekrutacyjnych. 

 
VI. Innowacja metodyczno-organizacyjna dla uczniów/uczennic klas VII i VIII SP jest 

przeznaczona dla wszystkich uczniów ZSOIMS, dlatego nie przewidziano działań 
rekrutacyjnych. 

 
VII. Za rekrutację odpowiedzialna jest Komisja ds. Rekrutacji pod przewodnictwem 

specjalisty ds. promocji i rekrutacji. 
 
VIII. W razie konieczności utworzone zostaną listy główne i listy rezerwowe. 
 

IX. W razie potrzeby przeprowadzona zostanie dodatkowa rekrutacja. 
 

X. Rekrutacja przeprowadzona zostanie zgodnie z załączonym do regulaminu 
harmonogramem. 

 
XI. Listy rekrutacyjne ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej 

na parterze budynku Szkoły (zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych i 
RODO) 

 
XII. Uczniom/uczennicom pełnoletnim i rodzicom/opiekunom prawnym 

uczniów/uczennic niepełnoletnich przysługuje prawo odwołania od decyzji Komisji 
ds. Rekrutacji w terminie trzech dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników 
rekrutacji. 

 

XIII.Odwołanie w formie pisemnej, zawierające uzasadnienie należy złożyć w Biurze 
Projektu (II piętro, pokój 209 w budynku przy ul. Obrońców Pokoju 17) . 

 

XIV.W sytuacjach spornych rozstrzygającym kryterium na wszystkich formach 
warsztatów będzie kolejność zgłoszeń oraz opinie nauczycieli z wybranych 
przedmiotów. 


