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ANEKS nr 1 

 

Do REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  

w projekcie „Aktywnie w przyszłość” 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” 

Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” 
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§ 1. 

Zakres zmian w regulaminie 

1. § 3 ust. 3 lit. „a” oraz „b” oraz „g” otrzymują brzmienie: 

a) „do uczestnictwa w zajęciach indywidualnych dydaktyczno-wyrównawczych /Moduł I/: 

- w pierwszej kolejności uczniowie posiadający opinię/ orzeczenie poradni psychologiczno – 

pedagogicznej lub uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności  

- w drugiej kolejności uczniowie posiadający opinię nauczyciela stwierdzającą znaczące braki z 

podstawy programowej w danej dziedzinie /w załączeniu wzór zaświadczenia, załącznik nr 7/ 

-w trzeciej kolejności uczniowie w najtrudniejszej sytuacji materialnej /zaświadczenie z  OPS 

potwierdzające korzystanie z pomocy społecznej, oświadczenie o pobieraniu świadczeń rodzinnych –

załącznik nr 6, oświadczenie o wysokości dochodu –załącznik nr 5/.  

Listę rankingową układa się w ten sposób, że w pierwszej kolejności uwzględnia się uczniów z 

orzeczeniem/opinią PPP. Po wyczerpaniu liczby wszystkich uczniów posiadających orzeczenie/ opinię 

PPP lub orzeczenia o niepełnosprawności następni uczniowie są wpisywani na listę według posiadania 

opinii nauczyciela o trudnościach w nauce a następnie uczniowie posiadający zaświadczenie z OPS 

potwierdzające trudną sytuację materialną ucznia/ dochód na jednego członka rodziny, przy czym 

rozpoczyna się od ucznia z najniższym dochodem, a następni wpisywani są w kolejności według 

rosnących dochodów aż do zapełnienia listy rankingowej w liczbie przewidzianej dla danej szkoły/. 

Uczniowie, którzy nie zostali, z braku miejsc, zakwalifikowani do udziału w projekcie, zostają 

umieszczeni na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika z listy, na jego miejsce zostaje 

zakwalifikowany kolejny w rankingu uczeń z listy rezerwowej.” 

b) „do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych grupowych /zajęcia w grupach 8 osobowych/ 

/Moduł II/ 

Podgrupa I – zajęcia dla uczniów posiadających braki w nauce /średnia ocen poniżej 4,0/ 

Do uczestnictwa w zajęciach grupowych dla uczniów posiadających trudności w nauce mogą 

zakwalifikować się uczniowie, którzy:  

- w pierwszej kolejności uczniowie posiadający niskie wyniki w nauce za rok szkolny 2009/2010 

/wzór zaświadczenia w załączeniu- załącznik nr 1/.  

Grupy wyrównawcze tworzone są w ramach danych klas rocznikowo z danej szkoły, co pozwoli na 

sprawną organizację zajęć dla danej grupy oraz uwzględnia poziom wiedzy uczniów z danego 

rocznika. 

-w drugiej kolejności uczniowie o trudnej sytuacji materialnej /zaświadczenie z  OPS potwierdzające 

korzystanie z pomocy społecznej, oświadczenie o pobieraniu świadczeń rodzinnych –załącznik nr 6, 

oświadczenie o wysokości dochodu –załącznik nr 5/ 
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Listę rankingową układa się w podziale na grupy rocznikowe w danej szkole. Grupy tworzy się na 

podstawie średniej ocen za poprzedni rok szkolny /w kolejności od najniższej do najwyższej średniej 

oceny/ a następnie na podstawie dochodów za poprzedni rok kalendarzowy. Uczniowie, którzy nie 

zostali, z braku miejsc, zakwalifikowani do udziału w projekcie, zostają umieszczeni na liście 

rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany kolejny w 

rankingu uczeń z listy rezerwowej. 

Podgrupa II- zajęcia pozalekcyjne dla uczniów uzdolnionych 

Do uczestnictwa w zajęciach grupowych dla uczniów uzdolnionych mogą zakwalifikować się 

uczniowie, którzy: 

- uzyskali na koniec poprzedniego roku szkolnego 2009/2010 średnią ocen powyżej 4,0 na podstawie 

zaświadczenia ze szkoły /wzór zaświadczenia w załączeniu- załącznik nr 1/  

Kolejność na liście rankingowej określa się na podstawie średnich ocen uzyskanych przez 

kandydatów, przy czym na pierwszym miejscu na liście zapisuje się ucznia o najwyższej średniej a 

następnie w kolejności malejących średnich aż do wyczerpania liczby miejsc przewidzianych dla 

danej szkoły, w ramach poszczególnych roczników. Uczniowie, którzy nie zostali, z braku miejsc, 

zakwalifikowani do udziału w Projekcie, zostają umieszczeni na liście rezerwowej. W razie skreślenia 

uczestnika z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany kolejny w rankingu uczeń z listy 

rezerwowej. Średnią ocen określa uczeń w formie oświadczenia przy składaniu karty zgłoszenia, a 

weryfikuje wychowawca klasy potwierdzając to podpisem na karcie zgłoszenia.” 

 

g) „do projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie 3189 uczniów /w tym w 2011: 2514 BO; 2012: 

2514 BO/, z tego: 

 2011 2012 

Moduł I 314 osób /rok szkolny /4h/1BO/m-c/ 

Łącznie 10048 h zajęć w tym: 

a)w okresie od marca do czerwca 2011 roku /4 

m-ce/: łącznie 5024h ; 1256h/ m-c;  

b) od września do grudnia 2011 roku /4 m-ce/:  

łącznie 5024h ; 1256h/ m-c 

314 osób /rok szkolny 

Łącznie 12560h zajęć w tym: 

a) w okresie od stycznia do czerwca 2012 

roku /6 m-y/: łącznie 7.536h; 1256h/m-c 

b) w okresie od września do grudnia 2012 

roku /4 m-ce/: łącznie: 5.024h; 1256h /m-c 

Moduł II 275 grup x 8 osób = 2200 osób /10h/m-c/grupę/ 

a) w okresie od marca do czerwca 2011r.: 

łącznie: 11.000 h;  2.750h/ m-c 

b) w okresie od września do grudnia 2011r.: 

łącznie: 11.000h; 2.750h/m-c 

275 grup x 8 osób =2200 osób 

a) w okresie od stycznia do czerwca 2012r: 

łącznie: 16.500h, 2750 h /m-c 

b) w okresie od września do grudnia 2012r.; 

łącznie: 11.000h, 2750h / m-c 
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Moduł III 288 kół x /od 8 do 15 osób/ =  max.4320 osób 

/4h/m-c/koło/ 

a) w okresie do marca do czerwca 2011r.: 

łącznie: 4.608h, 1.152h /m-c 

b) w okresie od września do grudnia 2011r.: 

łącznie: 4.608h, 1.152 h/m-c 

288 kół x /od 8 do 15 osób/=  max.4320 osób 

a) w okresie od stycznia do czerwca 2012r: 

łącznie: 6.912h, 1152h /m-c 

b) w okresie od września do grudnia 2012r: 

łącznie: 4.608h, 1152h/ m-c 

Moduł IV 2514 osób 

20h /m-c /szkołę 

a) w okresie do marca do czerwca 2011r.: 

łącznie: 1440h; 360h /m-c 

b) w okresie od września do grudnia 2011r.: 

łącznie: 1440h; 360h /m-c 

2514 osób 

20h /m-c/ szkołę 

a) w okresie od stycznia do czerwca 2012r: 

łącznie: 2.160h; 360h/ m-c 

b) w okresie od września do grudnia 2012r: 

łącznie: 1440h; 360h /m-c 

 

2. § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w 

przypadku: 

· samodzielnej rezygnacji uczestnika na pisemny wniosek prawnego opiekuna wraz z podaniem 

przyczyny rezygnacji, uczestnik w/w wniosek przedkłada do właściwego Koordynatora szkolnego, 

który to w terminie do 3 dni od dnia otrzymania rezygnacji zgłasza to do Kierownika projektu wraz z 

propozycją osoby z listy rezerwowej, która ma przystąpić do projektu  

· na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wniosek koordynatora szkolnego uzasadniony 

rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, 

· rezygnacji z nauki w szkole biorącej udział w projekcie, 

· w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia ponad 20% zajęć.” 

 

§ 2. 

Pozostałe zapisy regulaminu nie ulegają zmianie. 

 

§ 3 

Zapisy aneksu wchodzą w życie z dniem 24 stycznia 2011 r. 

 

Opracował: sp. ds. rekrutacji 

   Zatwierdził:  

Kierownik Projektu  


