
 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA UCZNIÓW W PROJEKCIE „PODNIESIENIE 

KOMPETENCJI CYFROWYCH WŚRÓD UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO” 

1. Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty i dobrowolny. Prowadzona będzie z 

zachowaniem zasady równości szans, w szczególności równości płci kobiet i mężczyzn, tj. w 

projekcie mogą uczestniczyć wszyscy spełniający kryteria kwalifikacyjne bez względu na 

płeć, niepełnosprawność, religię/wyznanie czy pochodzenie. 

3. Planuje się, że do projektu zrekrutowanych zostanie łącznie 24 uczennic i uczniów ze 

szkoły . 

4. Osobami odpowiedzialnymi za rekrutacje będą Dyrektorzy Szkoły. Nadzór nad rekrutacją 

sprawował będzie Koordynator Projektu – nauczyciel informatyki. 

Podstawowym kryterium rekrutacyjnym do udziału w zajęciach jest: 

- otrzymana  ocena celująca lub bardzo dobra z przedmiotu informatyka na pierwsze półrocze 

w roku szkolnym 2021/2022,  

- ocena wzorowa lub bardzo dobra z zachowania. 

Procedura rekrutacji uczestników Projektu 

1. W celu zgłoszenia do Projektu uczennicy/ucznia należy dostarczyć wypełnione i podpisane 

przez rodziców / opiekunów prawnych komplety dokumentów rekrutacyjnych, czyli: 

a) Formularz zgłoszeniowy Uczennicy / Ucznia – stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu; 

b) Kopia opinii / orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia 

specjalnego (jeżeli dotyczy). 

2. Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację niniejszego Regulaminu przez 

rodziców/opiekunów prawnych uczennic i uczniów. 

3. Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych: w sekretariacie szkoły  biorącej udział w 

Projekcie. 

4. Komisja Rekrutacyjna po zakończeniu przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych dokona 

weryfikacji zgłoszeń i sporządza listę Kandydatów spełniających wymagania formalne i 

kryteria merytoryczne, a następnie sporządza listy rankingowe na zajęcia z robotyki i 

podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do Projektu Uczennic/Uczniów, spełniających w/w 

kryteria. 

6. Kolejność na liście rankingowej określa się na podstawie ilości uzyskanych przez 

uczennice /uczniów punktów wg kryteriów formalnych i merytorycznych. W przypadku 

uzyskania przez dwóch lub więcej Kandydatów tej samej liczby punktów, o kolejności na 

liście decyduje data i godzina złożenia dokumentów rekrutacyjnych.  



7. Uczennice i uczniowie, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do 

udziału w Projekcie, zostaną uwzględnieni na listach rezerwowych poszczególnych rodzajów 

zajęć. 

8. W przypadku rezygnacji z danych zajęć Uczestnika/Uczestniczki zakwalifikowanego do 

Projektu, na jego miejsce zostanie zakwalifikowany kolejny Uczestnik/Uczestniczka z listy 

rezerwowej na dane zajęcia. 

 


