PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
z dnia 2 grudnia 2019r.

Komisja do spraw rekrutacji w składzie:
1. Anetta Muzyczuk – przewodnicząca komisji
2. Marta Wojciechowska – członek komisji
3. Krystyna Kowalczyk – członek komisji
w dniu 02.12.2019 komisja dokonała rekrutacji uczestnika projektu „Fabryka kompetencji
kluczowych”. W dniu 2 grudnia 2019 wpłynął formularz rekrutacji do projektu „Fabryka
kompetencji kluczowych” ucznia klasy VII, który przybył do szkoły i został wpisany na listę
uczniów w dniu 01.12.2019.

Rekrutacja odbyła się na podstawie Regulaminu rekrutacji uczestnictwa w projekcie
„Fabryka Kompetencji Kluczowych” dla Szkoły Podstawowej w Dargini zatwierdzonego i
przyjętego przez Dyrektora Szkoły w dniu 10 października 2019r oraz zgodnie ze szczegółowymi
kryteriami rekrutacji na poszczególne formy wsparcia w ramach Projektu „Fabryka Kompetencji
Kluczowych” stanowiącymi załącznik nr 4 do regulaminu.

Szczegóły rekrutacji:
W dniu 02.12.2019 wpłynął:
1.

1 formularz zgłoszeniowy do projektu „Fabryka kompetencji kluczowych” ucznia klasy VII –
załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji.

2.

1 deklaracja uczestnictwa w projekcie ucznia klasy VII – załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji.

3.

1 oświadczenie uczestnika projektu ucznia klasy VII – załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji.

4.

1 karta praw i obowiązków uczestnika projektu ucznia klasy VII – załącznik nr 5 do regulaminu
rekrutacji.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne spełniają wymagania formalne, opatrzone są wymaganymi
podpisami uczestnika projektu i jego opiekuna prawnego.

1

Komisja rekrutacyjna postanowiła odstąpić od przyznawania uczestnikowi projektu punktów
określonych szczegółowymi kryteriami rekrutacji ponieważ ilość uczestników nie przekracza miejsc
przeznaczonych na realizację zajęć do których został zakwalifikowany uczestnik.
Uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej w Dargini został zakwalifikowany do projektu „Fabryka kompetencji
kluczowych” i weźmie udział w zajęciach pozalekcyjnych „Programowanie super sprawa” oraz zostanie
objęty grupowy i indywidualnym doradztwem zawodowym w roku szkolnym 2019/2020.
Rekrutację zakończono w dniu 02.12.2019 i przedstawiono szkolnemu koordynatorowi projektu w dniu
02.12.2019.
Wyniki rekrutacji według from wsparcia na rok szkolny 2019/2020 na dzień 02.12.2019
L.p.

1.

2.

3.

Wsparcie w ramach projektu

Zajęcia pozalekcyjne z historii z wykorzystaniem TIK
dla klasy VIII – 30 godz. lekcyjnych

Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe dla
klasy VIII (3 godz. grupowe i 2 godz. każdy uczeń
indywidualnie)

Zajęcia pozalekcyjne „Programowanie super sprawa”
dla klasy VII – 30 godz. lekcyjnych

Grupa docelowa

Ilość uczestników

Uczniowie klasy VIII

14

Uczniowie klasy VIII

14

Uczniowie klasy VII

12

4.

Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe dla
klasy VII (3 godz. grupowe i 2 godz. każdy uczeń
indywidualnie)

Uczniowie klasy VII

12

5.

Pozalekcyjne zajęcia indywidualne z edukacji
włączającej z wykorzystaniem TIK z uczniem
niepełnosprawnym w stopniu lekkim - 30 godz.
lekcyjnych

Uczeń
niepełnosprawny z
klasy VI

1

6.

Pozalekcyjne zajęcia indywidualne z edukacji
włączającej z wykorzystaniem TIK z uczniem
niepełnosprawnym Asperger – 30 godz. lekcyjnych

Uczeń
niepełnosprawny z
klasy VI

1

7.

Zajęcia pozalekcyjne z matematyki z wykorzystaniem
TIK – 30 godz. lekcyjnych

Uczniowie klasy VI

12

2

8.

Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego z
wykorzystaniem TIK – 30 godz. lekcyjnych

Uczniowie klasy V

7

9.

Zajęcia pozalekcyjne z przyrody z wykorzystaniem TIK
– 30 godz. lekcyjnych

Uczniowie klasy IV

8

10.

Zajęcia pozalekcyjne z edukacji artystycznej z
wykorzystaniem TIK – 30 godz. lekcyjnych

Uczniowie klasy III

6

Uczniowie klasy II

14

Uczniowie klasy I

8

11.

12.

13.

14.

15.

Zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego z
wykorzystaniem TIK – 30 godz. lekcyjnych

Zajęcia pozalekcyjne z matematyki z wykorzystaniem
TIK – 30 godz. lekcyjnych

Szkolenie nauczycieli z umiejętności wykorzystania TIK
w edukacji włączającej w ramach zajęć z pomocy
psychologiczno-pedagogicznej

Szkolenie nauczycieli z wykorzystania TIK w nauczaniu
i uczeniu się uczniów w procesie dydaktycznym
podczas zajęć lekcyjnych

Nauczyciele
zatrudnieni w Szkoła
Podstawowa w
Dargini

Nauczyciele
zatrudnieni w Szkoła
Podstawowa w
Dargini
Nauczyciele
zatrudnieni w Szkoła
Podstawowa w
Dargini

Szkolenie nauczycieli z obsługi i wykorzystania
drukarki 3D

Podpisy osób przeprowadzających rekrutację:
1.

Anetta Muzyczuk – przewodnicząca

………………………………………………………

2.

Marta Wojciechowska – członek

………………………………………………………

3.

Krystyna Kowalczyk – członek

………………………………………………………

3

17

17

3

