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„Ka żdy ma szansę na sukces”
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.

Tytuł dokumentu Kto wypełnia – kiedy? Uwagi

1. ZARZĄDZENIE 
DYREKTORA 
SZKOŁY 

Dyrektor wydaje przed rozpoczę-
ciem procesu rekrutacji 
uczniów/uczennic do projektu, naj-
lepiej z datą 07.10.2012.

Komisja Rekrutacyjna składa się z na-
uczycieli I i II etapu edukacyjnego,  w 
tym pedagogów szkolnych. Sugerowana 
liczba członków Komisji – 4 osób, ale 
więcej niż jedna.

2. FORMULARZ 
ZGŁOSZENIO-
WY

Wypełniany przed rozpoczęciem za-
jęć przez uczestnika projektu

I część – Wypełnia nauczyciel po 
rozpoznaniu potrzeb edukacyjnych 
i  rozwojowych uczniów/uczennic.

II część – Komisja Rekrutacyjna 
wnioskuje o zakwalifikowanie 
ucznia/uczennicy na odpowiedni 
rodzaj zająć uwzględniający jego 
potrzeby i możliwości edukacyjne 
oraz rozwojowe. 

III cz ęść - Wypełnia Dyrektor  
szkoły.

Nauczyciel kwalifikuje ucznia, dołącza-
jąc do formularza kopię potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem /kopię dokumentu
potwierdzającego rozpoznanie potrzeby 
(np. opinia PPP lub nauczyciela, orze-
czenie o niepełnosprawności, test umie-
jętności, ocena opisowa).Komisja Rekru-
tacyjna kwalifikuje ucznia na zajęcia do-
datkowe,  odpowiadające jego potrzebom
rozwojowym i edukacyjnym. Określa ro-
dzaj zajęć i czas ich trwania w zakresie 
wymaganego wsparcia. Dyrektor zatwier-
dza udział uczniów w zajęciach dodatko-
wych w projekcie zgodnie z rozpoznany-
mi potrzebami uczniów/uczennic. 

3. ZASADY RE-
KRUTACJI

Członkowie Komisji Rekrutacyjnej 
zostają z nimi zapoznani przed roz-
poczęciem prac komisji.

Stanowią integralną część zarządzenia 
dyrektora szkoły powołującego Komisję 
Rekrutacyjną.
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4. REGULAMIN 
PRACY KOMI-
SJI REKRUTA-
CYJNEJ 

Przedstawiony jest wszystkim 
członkom Komisji Rekrutacyjnej 
do przestrzegania podczas posie-
dzenia, tj. w dniu trwania posiedze-
nia Komisji Rekrutacyjnej.

Określa sposób pracy Komisji Rekruta-
cyjnej oraz powstały dokument (proto-
kół).

5. PROTOKÓŁ Z 
POSIEDZENIA 
KOMISJI RE-
KRUTACYJNEJ

Wypełniony jest na posiedzeniu 
Komisji Rekrutacyjnej .Jest to in-
formacja o przebiegu pracy komisji.

Protokół wypełnia protokolant wskazany 
przez przewodniczącego Komisji Rekru-
tacyjnej (Koordynatora szkolnego).

6. DEKLARACJA 
UCZESTNIC-
TWA W PRO-
JEKCIE I 
OŚWIADCZE-
NIE O DANYCH
OSOBOWYCH

Wypełnia rodzic/opiekun prawny 
po zakwalifikowaniu ucznia/uczen-
nicy na zajęcia dodatkowe przez 
Komisję Rekrutacyjną i zatwierdze-
niu przez  dyrektora szkoły. Dekla-
racje podpisuje rodzic/opiekun 
prawny oraz uczeń przed rozpoczę-
ciem  zajęć w projekcie .

W związku z wiekiem uczestników de-
klaracje uczestnictwa w projekcie podpi-
suje rodzic/opiekun  prawny i dziecko,  
jeżeli potrafi się samodzielnie podpisać.

7 REGULAMIN 
UCZESTNIC-
TWA W PRO-
JEKCIE

Rodzic/opiekun prawny  zostaje za-
poznany z Regulaminem uczestnic-
twa w projekcie w momencie poin-
formowania go o zakwalifikowaniu
dziecka do udziału w projekcie. 
Wskazane jest, aby  Regulamin 
projektu został przedstawiony przed
rozpoczęciem zajęć (w tym samym 
dniu co Deklaracja uczestnictwa w 
projekcie).

W związku z wiekiem uczestników 
oświadczenie  o zapoznaniu się   z Regu-
laminem i akceptacji jego warunków 
umieszczono w Deklaracji uczestnictwa 
w projekcie. 

8. LISTA UCZEST-
NIKÓW ZAKWA-
LIFIKOWA-
NYCH DO PRO-
JEKTU

1. Lista przystąpienia 
uczniów/uczennic 
do projektu zostaje 
sporządzona 

2. przez Koordynatora 
szkolnego po:

3. - zakwalifikowaniu 
uczestnika przez Komisję 
Rekrutacyjną,

4.  - zatwierdzaniu przez 

Jest ostatnim dokumentem wieńczącym 
proces rekrutacji uczniów/uczennic do 
projektu  w szkole. 
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Dyrektora 
5. szkoły,
6. - wypełnieniu przez 

rodzica/opiekuna prawnego 
Deklaracji uczestnictwa w 
projekcie i złożeniu jej w 
szkole.


