REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:
„BADACZ, MATEMATYK I LINGWISTA – NOWORUDZKI NOBLISTA:
Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych
uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz
Noworudzkiej Szkoły Technicznej (Technikum) Powiatu Kłodzkiego.”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do udziału w projekcie:
BADACZ, MATEMATYK I LINGWISTA – NOWORUDZKI NOBLISTA:
Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych
uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz
Noworudzkiej Szkoły Technicznej (Technikum) Powiatu Kłodzkiego.”
2. Projekt zakłada realizację zajęć z matematyki, języka angielskiego, języka
niemieckiego i chemii.
3. W ramach projektu uczniowie będą mogli uczestniczyć w dodatkowych
zajęciach pozalekcyjnych.
4. Czas trwania projektu: od 2017-09-01 do 2019-06-30
§ 2 Cel i założenia projektu
1. Głównym celem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb
uczniów Technikum im. Stanisława Staszica w Nowej Rudzie związanych ze
wzrostem ich kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy,
indywidualnym wsparciem uczniów o SPE
oraz nauczaniem
eksperymentalnym matematyki i przedmiotów przyrodniczych.
2. Celami szczegółowymi projektu są:
• podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych
postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy,
• rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
• rozwijanie dodatkowych zajęć edukacyjnych uzupełniających edukację
szkolną,
• rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
• rozwój kreatywności i innowacyjności osób uczących się.
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§ 3 Formy wsparcia (rodzaje zajęć pozalekcyjnych)
1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki.
2. Studium talent w NST- zajęcia weekendowe.
3. Ferie z królową nauk – zajęcia podczas ferii zimowych połączone z formą
on-line.
4. Zajęcia „W stronę matury”- warsztaty.
5. Zajęcia wyrównawcze „Niemiecki dla każdego”.
6. Warsztaty „Język niemiecki na piątkę”.
7. Ferie „Aktywnie i twórczo na niemieckim - zajęcia podczas ferii zimowych
połączone z formą on-line.
8. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego.
9. Warsztaty rozwijające posługiwanie się j. angielskim.
10. Ferie z językiem angielskim- zajęcia podczas ferii zimowych.
11. Zajęcia „Angielski z kamerą” zajęcia połączone z formą on-line.
12. Warsztaty „Chemia w doświadczeniach”.
13. Ferie z chemią.
14. Zajęcia wyrównawcze „Chemia – jestem na tak”.

§ 4 Rekrutacja
1. Rekrutacja ma charakter dobrowolny i otwarty.
2. Uczniowie/uczennice i będą rekrutowani w projekcie 2-etapowo – osobno we
wrześniu w roku szkolnym 2017/2018 oraz wrześniu w roku szkolnym
2018/2019.
3. Do udziału w projekcie mogą się ubiegać uczniowie klas pierwszych, drugich,
trzecich i czwartych technikum.
4. Rekrutację przeprowadza się osobno na każdą formę wsparcia.
5. Formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia pobiera się i składa w sekretariacie
szkoły.
6. W przypadku osób niepełnoletnich formularz zgłoszeniowy i oświadczenia
podpisują rodzice / opiekunowie prawni.
7. Dyrektor zadba o właściwy proces informacyjny - informacje o naborze będą
powszechnie dostępne dla wszystkich przedstawicieli grupy docelowej, bez
względu na płeć. Kampania informacyjna będzie prowadzona jednocześnie na
kilku płaszczyznach (rozmowy bezpośrednie, e-dziennik, strona internetowa
szkoły). Celem tego etapu jest dotarcie z informacją o projekcie do jak
największej liczby potencjalnych uczestników projektu.
8. Proces rekrutacji będzie przebiegał zgodnie z zasadą równości szans kobiet i
mężczyzn, każdy z potencjalnych uczestników (uczeń/uczennica) będzie miał
jednakowy dostęp do zaplanowanych w projekcie form wsparcia bez względu
na względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne,
wyznanie lub światopogląd.
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§ 4 Zasady przyznawania punktów rekrutacyjnych
1. O wyborze uczestnika projektu decyduje ocena roczna z przedmiotu
związanego tematycznie z zajęciami, na które rekrutuje się uczeń (ocena ze
świadectwa szkolnego za rok poprzedzający rekrutację, w przypadku uczniów
klas pierwszych będzie to świadectwo ukończenia gimnazjum), wyniki badań i
opinia wychowawcy.
2. Na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w pierwszej kolejności będą
rekrutowani uczniowie z dysfunkcjami i o najsłabszych wynikach w nauce.
3. Do udziału w zajęciach rozwijających uzdolnienia pierwszeństwo mają osoby,
które zdobędą największą liczbę punktów rekrutacyjnych.
4. Waga procentowa poszczególnych składników rekrutacyjnych:
• wyniki w nauce (waga 50%):
 ocena niedostateczna – 0 pkt
 ocena dopuszczająca – 1 pkt
 ocena dostateczna – 2 pkt
 ocena dobra – 3 pkt
 ocena bardzo dobra – 4 pkt
 ocena celująca – 5 pkt
• wyniki badań - opinie specjalistów, orzeczenia (waga 30%),
• opinia wychowawcy (waga 20%).
5. W sytuacji, gdy 2 lub więcej osób otrzyma po podsumowaniu punktów za
powyższe kryteria taką samą ilość punktów, o zakwalifikowaniu na zajęcia
zdecyduje data złożenia dokumentów.
6. Po zamknięciu rekrutacji w przypadku większej ilości chętnych niż
proponowana liczba miejsc zostanie sporządzona lista rezerwowa.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Aktualna treść regulaminu jest dostępna w gablocie szkolnej, na stronie
szkoły: www.zsp.nowaruda.pl oraz dla wszystkich zainteresowanych w
sekretariacie szkoły.
2. Rekrutację prowadzi Dyrektor Noworudzkiej Szkoły Technicznej w Nowej
Rudzie, który powołuje do tego celu komisję której przewodniczy.
3. Komisja Rekrutacyjna działa zgodnie z zasadą bezstronności, z posiedzenia
Komisji Rekrutacyjnej sporządzany jest protokół.
4. Komisja rekrutacyjna sporządza tabelarycznie dwa zestawienia z
przeprowadzonej rekrutacji, listy podstawowe uczestników oraz listy
rezerwowe, odpowiednio dla każdego rodzaju zajęć, o których mowa w
regulaminie.
5. Wyniki rekrutacji będą dostępne dla zainteresowanych w gablocie szkolnej i
sekretariacie szkoły.
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