Załącznik nr 5
do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

KRYTERIA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU
„Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych
Gminy Tarnowskie Góry”

Formy wsparcia

Zajęcia
dodatkowe:

1. Zajęcia
wyrównawcze

Kryterium (w kolejności)

Średnia ocen z
ostatniego roku
szkolnego (50%) –
maksymalnie
10pkt.

Średnia ocen:
-poniżej 3,5 –
10pkt,
-3,5 - 4,5 – 6 pkt,
-powyżej 4,75 2pkt,
-brak średniej –
0pkt.

Opinia nauczyciela
z danego
przedmiotu nt. jego
wyników (50%) –
maksymalnie 10pkt.

Komisja przyznaje
punkty na
podstawie opinii:
-10pkt za w pełne
uzasadnienie,
-5pkt za częściowe
uzasadnienie,
do danego typu
zajęć.

W przypadku równej ilości punktów o
przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność
zgłoszeń

2. Zajęcia
rozwijające
uzdolnienia

Średnia ocen:
-poniżej 3,5 – 2pkt,
-3,5 - 4,5 – 6 pkt,
-powyżej 4,75 10pkt,
-brak średniej –
0pkt.

Komisja przyznaje
punkty na
podstawie opinii:
-10pkt za w pełne
uzasadnienie,
-5pkt za częściowe
uzasadnienie,
do danego typu
zajęć.

W przypadku równej ilości punktów o
przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność
zgłoszeń

Zasada

Najwyższe miejsce na liście
uzyskają uczniowie, którzy będą
mieli najwyższą ilość punktów

Najwyższe miejsce na liście
uzyskają uczniowie, którzy będą
mieli najwyższą ilość punktów

Źródło informacji

Opinia nauczyciela,
Dziennik lekcyjny,
Orzeczenie PPPP
Opinia PPPP
Opinia pedagoga

Opinia nauczyciela,
Dziennik lekcyjny,

W przypadku uzyskania przez
większą liczbę osób tej samej
ilości punktów o miejscu na liście
zadecyduje kolejność zgłoszeń

Data wpływu
formularza
zgłoszeniowego

Najwyższe miejsce na liście
uzyskają uczniowie, którzy będą
mieli najwyższą ilość punktów

Opinia nauczyciela,
Dziennik lekcyjny,

W przypadku uzyskania przez
większą liczbę osób tej samej
ilości punktów o miejscu na liście
zadecyduje kolejność zgłoszeń

Data wpływu
formularza
zgłoszeniowego

PREFERENCJE:
W przypadku zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie nauk matematycznych i ICT
preferencje rekrutacyjne zostaną zapewnione dziewczętom wykazującym zainteresowania w tym zakresie(z uwagi na
osiąganie słabszych wyników w w/w zakresie). W przypadku dużej ilości chętnych drugim w kolejności kryterium będzie
ocena z zachowania.
Średnia ocen:
Komisja przyznaje
-poniżej 3,5 –
punkty na podstawie
2pkt,
opinii:
-3,5 - 4,5 – 6
Najwyższe miejsce na liście
3. Koła
-10pkt za w pełne
Opinia nauczyciela,
pkt,
uzyskają uczniowie, którzy będą
zainteresowań
uzasadnienie,
Dziennik lekcyjny,
-powyżej 4,75 mieli najwyższą ilość punktów
-5pkt za częściowe
10pkt,
uzasadnienie,
-brak średniej –
do danego typu zajęć.
0pkt.

W przypadku równej ilości punktów o
przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność
zgłoszeń

W przypadku uzyskania przez
większą liczbę osób tej samej
ilości punktów o miejscu na liście
zadecyduje kolejność zgłoszeń

Data wpływu
formularza
zgłoszeniowego

PREFERENCJE:
W przypadku zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie nauk matematycznych i ICT
preferencje rekrutacyjne zostaną zapewnione dziewczętom wykazującym zainteresowania w tym zakresie(z uwagi na
osiąganie słabszych wyników w w/w zakresie). W przypadku dużej ilości chętnych drugim w kolejności kryterium będzie
ocena z zachowania.
Średnia ocen:
-Orzeczenie PPPP
-poniżej 3,5 –
– 10pkt,
Opinia nauczyciela,
10pkt,
-Opinia PPPP –
Najwyższe miejsce na liście
Dziennik lekcyjny,
-3,5 - 4,5 – 6 pkt,
7pkt,
uzyskają uczniowie, którzy będą
Orzeczenie PPPP
-powyżej 4,75 - diagnoza
mieli najwyższą ilość punktów
Opinia PPPP
2pkt,
pedagoga – 5pkt
Opinia pedagoga
3. Specjalistyczne
-brak średniej –
0pkt.
W przypadku uzyskania przez
W przypadku równej ilości punktów o
Data wpływu
większą liczbę osób tej samej
przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność
formularza
ilości punktów o miejscu na liście
zgłoszeń
zgłoszeniowego
zadecyduje kolejność zgłoszeń
Średnia ocen:
-poniżej 3,5 –
diagnoza pedagoga
10pkt,
– 10pkt
Najwyższe miejsce na liście
Opinia nauczyciela,
-3,5 - 4,5 – 6 pkt,
lub opinia
uzyskają uczniowie, którzy będą
Dziennik lekcyjny,
-powyżej 4,75 wychowawcy –
mieli najwyższą ilość punktów
Opinia pedagoga
4. Poradnictwo
2pkt,
10pkt
edukacyjno-brak średniej –
zawodowe
0pkt.
W przypadku uzyskania przez
W przypadku równej ilości punktów o
Data wpływu
większą liczbę osób tej samej
przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność
formularza
ilości punktów miejscu na liście
zgłoszeń
zgłoszeniowego
zadecyduje kolejność zgłoszeń
W zajęciach pozaszkolnych biorą udział chętni Uczestnicy Projektu.
W przypadku za małej ilości miejsc o zakwalifikowaniu do zajęć decyduje
Data wpływu
Zajęcia
kolejność zgłoszeń oraz Dyrektor Szkoły.
formularza
pozaszkolne:
W przypadku wolnych miejsc o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń
zgłoszeniowego
oraz Dyrektor Szkoły
Nie posiadający do tej
Posiadający do 2
Posiadający powyżej 2
pory certyfikatów i
certyfikatów (5 pkt)
certyfikatów (0pkt)
kwalifikacji (10pkt)
Zajęcia dla
W przypadku uzyskania przez
nauczycieli
W przypadku równej ilości punktów o
Data wpływu
większą liczbę osób tej samej
przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność
formularza
ilości punktów o miejscu na liście
zgłoszeń
zgłoszeniowego
zadecyduje kolejność zgłoszeń

