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Plan rekrutacji uczniów do projektu  
„Technik kluczowych kompetencji” 

 

1. Poinformowanie uczniów, którzy kwalifikują się do udziału w projekcie jako grupa 
docelowa przez dyrektora na apelu rozpoczynającym nowy rok szkolny, wychowawców na 
Gddw i nauczycieli przedmiotowych  na lekcjach o realizacji projektu. 

2.Opracowanie przez komisję rekrutacyjna i udostępnienie w biurze projektu (siedziba 
szkoły) formularza zgłoszeniowego dla uczniów. 

3. Uczniowie kwalifikujący się do projektu składają wypełnione formularze w biurze 
projektu. 

4.Ze względu na brak możliwości objęcia wsparciem wszystkich uczniów, wśród których 
zdiagnozowano problem komisja wyłoni grupę docelową wg poniższych kryteriów rekrutacji 
z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn tj. 100 uczniów (57 uczennic i 43 
uczniów) w tym: 

- zajęcia matematyczne 20 uczniów (12 kobiet- 58% i 8 mężczyzn - 42%- w stosunku do 
uczniów mających problemy tj. 137uczniów z tego 80 uczennic i 57 uczniów) 

- zajęcia z języków obcych (angielski, niemiecki)  40 uczniów (20 kobiet- 50% , 20 mężczyzn 
- 50%-w stosunku do uczniów mających problemy tj. 169 uczniów z tego 85 uczennic i 84 
uczniów) 

-zajęcia z przedsiębiorczości 20 uczniów (13 kobiet - 66% i 7 mężczyzn - 34%-w stosunku do 
uczniów mających problemy tj. 136 uczniów z tego 90 uczennic i 46 uczniów) 

-zajęcia z ECDL 20 uczniów (12 kobiet - 61% i 8 mężczyzn - 39%- w stosunku do wszystkich 
uczniów klas I i II tj. 227 uczniów z tego 138 kobiet i 89 mężczyzn) 

5.Zakłada się, że jeden uczeń może wybrać tylko jeden rodzaj zajęć w przypadku problemów 
z więcej niż jednej kompetencji. 

6.Utworzona zostanie lista rezerwowa uczniów - 20 uczniów po 4 uczniów na każdy rodzaj 
zajęć do uczestnictwa w zajęciach na wypadek rezygnacji z udziału w projekcie i zdarzeń 
losowych. 

7. W procesie rekrutacji uczniom przysługuje prawo do odwołania do dyrektora szkoły. 

8. W przypadku gdy zgłosi się mniej uczniów niż zakładano odbędzie się dodatkowa 
rekrutacja spośród uczniów chętnych do zdobycia dodatkowej wiedzy. 
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Kryteria rekrutacji: 

1. W zajęciach matematycznych i z języków obcych mogą wziąć udział uczniowie             
klas II i III, którzy uzyskali ocenę dopuszczający (2) lub niedostateczny (1) na koniec 
semestru. 

2. W zajęciach z przedsiębiorczości mogą wziąć udział uczniowie klas II i III, którzy na 
podstawie przeprowadzonego testu kompetencji wykazali się niskimi kompetencjami 
kluczowymi 

3. W zajęciach informatycznych ECDL  mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas, 
których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 504 zł 

 


