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REGULAMIN  REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

„Uczeń w centrum uwagi – bytomski klucz do sukcesu” 
 

w roku szkolnym 2017/2018 
 

1. Opis ogólny projektu. 

Projekt ukierunkowany jest na odnajdywanie drzemiących w uczniach i uczennicach uzdolnień oraz 
skuteczne pokonywanie barier edukacyjnych. W projekcie biorą udział następujące szkoły:   

a) Gimnazjum nr 2, pl. Klasztorny 2, 41-902 Bytom (od 1.09.2017 r. Szkoła Podstawowej nr 3 im. 

Władysława Broniewskiego z klasami  Gimnazjum nr 2 w Bytomiu) 
b) Gimnazjum nr 4, ul. Żeromskiego 46, 41-902 Bytom (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2  

w Bytomiu)  
c) II Liceum Ogólnokształcące,  ul. Żeromskiego 46, 41-902 Bytom (Zespół Szkół Ogólnokształcących 

nr 2 w Bytomiu), 
d) VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Webera 6, 41-902 Bytom (Zespół Szkół Administracyjno – 

Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu), 
e) Technikum nr 5,  ul. Webera 6, 41-902 Bytom (Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych  

i Ogólnokształcących w Bytomiu). 
 
Projekt jest realizowany przez Bytomski Ośrodek Edukacji. Zaplanowane działania będą równolegle 
rozwijały kompetencje kluczowe oraz kompetencje społeczne niezbędne do kontynuowania kształcenia 
przez całe życie. Grupa docelowa będzie liczyła 640 uczniów i uczennic. Zajęcia będą realizowane  
w okresie IX 2017 – XII 2017.  
 

2. Zaplanowane formy zajęć dodatkowych pozalekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018 

a) w  Gimnazjum nr 2, pl. Klasztorny 2, 41-902 Bytom  

 Zajęcia wyrównawcze – 11 grup w wymiarze 24h (4 grupy z matematyki, po 1 grupie z fizyki, 
biologii, chemii, geografii, j. niemieckiego oraz dwie grupy z j. angielskiego), 

 Zajęcia rozwijające uzdolnienia – 12 grup w wymiarze 24h  (4 grupy z matematyki, po jednej 
grupie z fizyki, biologii, chemii, geografii, j. niemieckiego, j. francuskiego oraz 2 grupy  
z j. angielskiego). 

b) w  Gimnazjum nr 4, ul.  Żeromskiego 46, 41-902 Bytom 

 Zajęcia wyrównawcze – 5 grup w wymiarze 24h  (2 grupy z matematyki, po 1 grupie z fizyki, 
biologii, chemii), 

 Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w wymiarze 6h (3 spotkania x 2h). 
 

c)  w II Liceum Ogólnokształcącym,  ul. Żeromskiego 46, 41-902 Bytom 
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 Zajęcia wyrównawcze – 4 grupy  w wymiarze 24h  ( po 1 grupie z matematyki, fizyki, biologii, 
chemii). 

 Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w wymiarze 6h ( 3 spotkania x 2h). 
 

d) w VII Liceum  Ogólnokształcącym, ul. Webera 6, 41-902 Bytom 

 Zajęcia wyrównawcze – 3 grupy z matematyki w wymiarze 24h 
 

e) w Technikum nr 5, ul. Webera 6, 41-902 Bytom 

 Zajęcia wyrównawcze – 4 grypy z matematyki w wymiarze 24h. 
 
Zajęcia odbywają się w projekcie w grupach 6-8 osób. W przypadkach szczególnych grupa może liczyć 
więcej niż 8 osób pod warunkiem wyrażenia na ten fakt zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.  

 
3. Zasady rekrutacji do projektu. 

Rekrutacja będzie odbywała się według następujących kryteriów: 
a) uczęszczanie do jednej ze szkół: 

Gimnazjum nr 4, ul. Żeromskiego 46, 41-902 Bytom  
II Liceum Ogólnokształcące, ul. Żeromskiego 46, 41-902 Bytom 
VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Webera 6, 41-902 Bytom  
Technikum nr 5, ul. Webera 6, 41-902 Bytom  
Gimnazjum nr 2, pl. Klasztorny 2, 41-902 Bytom  
 

b) złożenie w wyznaczonym czasie kompletu dokumentów rekrutacyjnych: 

· deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 1) 
· opinii rekomendującej rodzaj wsparcia (załącznik nr 2) 
· zakresu danych osobowych (załącznik nr 4) 
· oświadczenia uczestnika projektu (załącznik nr 3) 

 
                              c) jeden uczeń/uczennica mogą uczestniczyć w więcej niż jeden formie wsparcia. 

4. Harmonogram rekrutacji: 

a) Opublikowanie na stronach internetowych szkół zasad i dokumentów rekrutacyjnych – do 5.09.2017 r. 
b) Początek rekrutacji – wraz z opublikowaniem dokumentów, 
c) Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych –  do 15.09.2017 r. 
d) Opublikowanie ostatecznej listy uczestników  i uczestniczek projektu – do 21.09.2017 r. 

 
5. Schemat rekrutacyjny: 

a) uczeń/uczennica składa w sekretariacie szkoły lub biurze projektu wypełnioną deklarację uczestnictwa 
(załącznik nr 1)  oraz wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne. Są to: oświadczenie uczestnika 
projektu (załącznik 2),zakres  danych osobowych (załącznik 3),  

b) na podstawie deklaracji uczestnictwa zostaje wydana stosowna opinia nauczyciela/pedagoga dotycząca 
udzielonego  w projekcie  wsparcia (załącznik 2), 

b) po weryfikacji dokumentów pod kątem spełnienia kryteriów Szkolne Komisje Rekrutacyjne sporządzają 
ostateczną listę uczestników  i uczestniczek projektu w podziale na grupy zajęciowe, 

c) w sytuacji większej liczby chętnych niż miejsc w projekcie tworzy się listę rezerwową. 
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8.  Obowiązki ucznia/uczennicy będących uczestnikami projektu: 
a) systematyczne uczestnictwo w zajęciach, 
b) usprawiedliwianie nieobecności, które będą uwzględniane jedynie w sytuacji choroby lub zdarzeń 
losowych, 
c) każdy uczeń i uczennica mają prawo do 6h nieobecności w zajęciach wyrównawczych lub rozwijających 
uzdolnienia oraz 4h w zajęciach przygotowujących do egzaminów zewnętrznych. 
 
9. Wszystkie zaplanowane dla uczniów i uczennic  formy wsparcia są dla nich bezpłatne.  

 


