
 

 

 

 

 

 

 
 

i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś

realizowanego w ramach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

uczniów
i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś

„Plecak wiedzy 

realizowanego w ramach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa 
czniów/uczennic

i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś

„Plecak wiedzy - kompleksowy program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy 
i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś”

realizowanego w ramach 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014

Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 
10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

 

 

Projekt „Plecak wiedzy 

egulamin rekrutacji i uczestnictwa 
/uczennic

i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś

kompleksowy program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy 
i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś”

Numer projektu: 

realizowanego w ramach w 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalneg
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014

Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 
10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

  

Plecak wiedzy - kompleksowy 
i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś

egulamin rekrutacji i uczestnictwa 
/uczennic Szkoły Podstawowej w Modlnicy 

i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś

w projekcie
kompleksowy program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy 

i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś”
Numer projektu: RPMP.10.01.03

10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalneg
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014

Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 
10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

kompleksowy program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy
i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś

egulamin rekrutacji i uczestnictwa 
Szkoły Podstawowej w Modlnicy 

i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś
 

w projekcie
kompleksowy program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy 

i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś”
RPMP.10.01.03

 
10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalneg

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014
Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 

10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

 

 

program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy
i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś

egulamin rekrutacji i uczestnictwa 
Szkoły Podstawowej w Modlnicy 

i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś

w projekcie 
kompleksowy program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy 

i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś”
RPMP.10.01.03-12-0328/16

10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalneg
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014

Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 
10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy
i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś” 

egulamin rekrutacji i uczestnictwa 
Szkoły Podstawowej w Modlnicy 

i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś

kompleksowy program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy 
i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś”

0328/16-00.

10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalneg
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 
10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy
 

egulamin rekrutacji i uczestnictwa  
Szkoły Podstawowej w Modlnicy 

i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś

kompleksowy program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy 
i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś” 

00. 

10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalneg
-2020,   

Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie  
10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne 

 

program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy 

Szkoły Podstawowej w Modlnicy  
i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś

kompleksowy program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy  

10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu 

1 
 

 
i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś 

 

o Programu 



 

 

 

 

 

 
1. Regulamin niniejszy określa 

- kompleksowy program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w 
Gminie Wielka Wieś”

2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Eu

3. Projekt realizowany jest w ramach 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014
Ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 E
umowy Nr RPMP.10.01.03
Przedsiębiorczości 
Gminą Wielka Wieś. 

4. Beneficjentem 

5. Biuro projektu mieści się w 

6. Projekt realizowany jest w okresie od 1 
Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś
Gmina Wielka Wieś

7. Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają

1) Projekt 
Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś
realizowany w ramach 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014
Ogólnego,

2) Biuro Projektu 

3) Beneficjent

4) Koordynator 
wsparcia w ramach Projektu w każdej szkole. 

5) Szkoły 
Kościele 
uczestniczące we wsparciu w ramach Projektu.

6) Uczestnik Projektu 
wyrównawczych, rozwijających 
edukacyjnych realizowanych w ramach Projektu

7) Urząd 

8) Wsparcie 

9) Instytucja 
Kraków.

 

 

Regulamin niniejszy określa 
kompleksowy program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w 

Gminie Wielka Wieś”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Eu

Projekt realizowany jest w ramach 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014
Ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 E
umowy Nr RPMP.10.01.03
Przedsiębiorczości –

miną Wielka Wieś. 

Beneficjentem Projektu jest 

Biuro projektu mieści się w 

Projekt realizowany jest w okresie od 1 
Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś

Wielka Wieś

Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają

Projekt – projekt 
Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś
realizowany w ramach 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014
Ogólnego, Poddziałanie 

Biuro Projektu  

Beneficjent – Gmina Wielka Wieś

Koordynator - osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły, odpowiedzialna za rekrutację 
wsparcia w ramach Projektu w każdej szkole. 

Szkoły – odbiorcy w
Kościele oraz filie tych szkół, 
uczestniczące we wsparciu w ramach Projektu.

Uczestnik Projektu 
wyrównawczych, rozwijających 
edukacyjnych realizowanych w ramach Projektu

Urząd – jednostka samorządu terytorialnego (Gmina Wielka Wieś).

Wsparcie – działania 

Instytucja Pośrednicząca
Kraków. 

 

Projekt „Plecak wiedzy 

Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów
kompleksowy program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w 

Gminie Wielka Wieś” 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Eu

Projekt realizowany jest w ramach 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014
Ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 E
umowy Nr RPMP.10.01.03-12-0328/16

– wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną 
miną Wielka Wieś.  

Projektu jest Gmina 

Biuro projektu mieści się w Urzę

Projekt realizowany jest w okresie od 1 
Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś

Wielka Wieś.  

Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają

projekt „Plecak wiedzy 
Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś
realizowany w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014

Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

 - Urząd Gminy Wielka Wieś, 32

Gmina Wielka Wieś

osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły, odpowiedzialna za rekrutację 
wsparcia w ramach Projektu w każdej szkole. 

odbiorcy wsparcia 
oraz filie tych szkół, 

uczestniczące we wsparciu w ramach Projektu.

Uczestnik Projektu – uczeń/uczennica biorący/a udział w zajęciach 
wyrównawczych, rozwijających 
edukacyjnych realizowanych w ramach Projektu

jednostka samorządu terytorialnego (Gmina Wielka Wieś).

działania edukacyjne 

Pośrednicząca –

Plecak wiedzy - kompleksowy 
i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś

Informacje ogólne

zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów
kompleksowy program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Eu

Projekt realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014
Ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

0328/16-00 z dnia 06.06.2017 r. zawartej pomiędzy Małpolskim Centrum 
wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną 

Gmina Wielka Wieś

ędzie Gminy Wielka Wieś, 32

Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 
Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś

Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają

Plecak wiedzy - kompleksowy program rozwoju dla Szkoły 
Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś

10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014

10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

Urząd Gminy Wielka Wieś, 32

Gmina Wielka Wieś. 

osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły, odpowiedzialna za rekrutację 
wsparcia w ramach Projektu w każdej szkole. 

sparcia w Projekcie, tj. 
oraz filie tych szkół, dla których

uczestniczące we wsparciu w ramach Projektu.

uczeń/uczennica biorący/a udział w zajęciach 
wyrównawczych, rozwijających z zakresu r
edukacyjnych realizowanych w ramach Projektu

jednostka samorządu terytorialnego (Gmina Wielka Wieś).

edukacyjne  realizowane na rzecz 

– Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, 

kompleksowy program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy
i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś

§ 1 
Informacje ogólne

zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów
kompleksowy program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Eu

10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014

dukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
00 z dnia 06.06.2017 r. zawartej pomiędzy Małpolskim Centrum 

wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną 

Wielka Wieś. 

dzie Gminy Wielka Wieś, 32

lipca 2017 r. 
Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś

Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: 

kompleksowy program rozwoju dla Szkoły 
Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś

10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014

10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

Urząd Gminy Wielka Wieś, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 1, pok. 110.

osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły, odpowiedzialna za rekrutację 
wsparcia w ramach Projektu w każdej szkole.  

w Projekcie, tj. Szkoła Podstawowa
dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielka Wieś, 

uczestniczące we wsparciu w ramach Projektu. 

uczeń/uczennica biorący/a udział w zajęciach 
z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych

edukacyjnych realizowanych w ramach Projektu. 

jednostka samorządu terytorialnego (Gmina Wielka Wieś).

realizowane na rzecz 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, 

 

 

 

program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy
i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś

Informacje ogólne 

zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów
kompleksowy program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  

dukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
00 z dnia 06.06.2017 r. zawartej pomiędzy Małpolskim Centrum 

wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną 

dzie Gminy Wielka Wieś, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 1, pok. 110.

r. do 30 czerwca 2019
Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś, dla których organem prowadzącym jest 

kompleksowy program rozwoju dla Szkoły 
Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś

10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  

10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

085 Szyce, Plac Wspólnoty 1, pok. 110.

osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły, odpowiedzialna za rekrutację 

Szkoła Podstawowa
organem prowadzącym jest Gmina Wielka Wieś, 

uczeń/uczennica biorący/a udział w zajęciach 
ozwijania kompetencji kluczowych

jednostka samorządu terytorialnego (Gmina Wielka Wieś).

realizowane na rzecz Uczestników 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, 

program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy
i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś” 

zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów/uczennic w projekcie 
kompleksowy program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w 

ropejskiego Funduszu Społecznego.

10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu 
0,  Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia 

dukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
00 z dnia 06.06.2017 r. zawartej pomiędzy Małpolskim Centrum 

wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego a 

085 Szyce, Plac Wspólnoty 1, pok. 110.

czerwca 2019 r. 
dla których organem prowadzącym jest 

kompleksowy program rozwoju dla Szkoły 
Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś”, nr RPMP.10.01.03

10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje 
0,  Działanie 

10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

085 Szyce, Plac Wspólnoty 1, pok. 110.

osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły, odpowiedzialna za rekrutację 

Szkoła Podstawowa w Modlnicy i Gimnazjum w Białym 
organem prowadzącym jest Gmina Wielka Wieś, 

uczeń/uczennica biorący/a udział w zajęciach edukacyjnych (dydaktyczno
ozwijania kompetencji kluczowych

jednostka samorządu terytorialnego (Gmina Wielka Wieś). 

czestników Projektu

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. 

program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy
 

w projekcie „Plecak wiedzy 
kompleksowy program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w 

ropejskiego Funduszu Społecznego.

10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu 
Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia 

dukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne 
00 z dnia 06.06.2017 r. zawartej pomiędzy Małpolskim Centrum 

Województwa Małopolskiego a 

085 Szyce, Plac Wspólnoty 1, pok. 110.

r. w Szkole Podstawowej w 
dla których organem prowadzącym jest 

kompleksowy program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w 
, nr RPMP.10.01.03-12

10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu 
anie 10.1 Rozwój Kształcenia 

10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. 

085 Szyce, Plac Wspólnoty 1, pok. 110. 

osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły, odpowiedzialna za rekrutację 

w Modlnicy i Gimnazjum w Białym 
organem prowadzącym jest Gmina Wielka Wieś, 

edukacyjnych (dydaktyczno
ozwijania kompetencji kluczowych) oraz wyjazdach 

rojektu. 

 Jasnogórska

 

program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy 

„Plecak wiedzy 
kompleksowy program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w 

ropejskiego Funduszu Społecznego. 

10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu 
Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia 

 na podstawie 
00 z dnia 06.06.2017 r. zawartej pomiędzy Małpolskim Centrum 

Województwa Małopolskiego a 

085 Szyce, Plac Wspólnoty 1, pok. 110. 

Podstawowej w 
dla których organem prowadzącym jest 

Podstawowej w 
12-0328/16-00 

Regionalnego Programu 
10.1 Rozwój Kształcenia 

osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły, odpowiedzialna za rekrutację i organizację 

w Modlnicy i Gimnazjum w Białym 
organem prowadzącym jest Gmina Wielka Wieś, 

edukacyjnych (dydaktyczno
oraz wyjazdach 

Jasnogórska 11, 31-358

2 
 

„Plecak wiedzy 
kompleksowy program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w 

10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu 
Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia 

na podstawie 
00 z dnia 06.06.2017 r. zawartej pomiędzy Małpolskim Centrum 

Województwa Małopolskiego a 

Podstawowej w 
dla których organem prowadzącym jest  

Podstawowej w 
00 

Regionalnego Programu 
10.1 Rozwój Kształcenia 

i organizację 

w Modlnicy i Gimnazjum w Białym 
organem prowadzącym jest Gmina Wielka Wieś, 

edukacyjnych (dydaktyczno-
oraz wyjazdach 

358 



 

 

 

 

 

1. Celem Projektu
realizowanym przez 1 szkołę 
od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r. programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u 238 
uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy

2.  Projekt przewiduje real
dodatkowych

Szkoła Podstawowa w Modlnicy:

1) Zającia dydaktyczne z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych 
2) Zajęcia dydaktyczno
3) Zajęcia rozwijające uzdolnienia przyrodnicze
4) Zajęcia rozwijające uzdolnienia informatyczne
5) Koło astronomiczne
6) Koło turystyczne

Gimnazjum w Białym 

1) Zającia dydaktyczne z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych 
2) Zajęcia dydaktyczno
3) Zajęcia dydaktyczno
4) Zajęcia dydaktyczno
5) Zajęcia rozwijające 
6) Zajęcia rozwijające 
7) Zajęcia rozwijające 

3. Elementem zajęć dodatk
edukacyjne

 
1. Proces rekrutacji w szkole wszczyna swoim zarządzeniem Dyrektor 

2. Rekrutacja uczniów
w oparciu o niniejsze

1) do udziału w P
Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś oraz filii tych szkół,
przez 

2) na zajęcia rekrutowani będ
edukacyjnych

3) rekrutacja uwzględnia zasady polityki równych szans i równości

3. O zakwalifikowaniu do P
warunków:

1) zgłoszenie u
prawnego ucznia/uczennicy 
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr

 

 

rojektu, w odniesieniu do uczniów
realizowanym przez 1 szkołę 
od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r. programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u 238 
uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy

rojekt przewiduje real
dodatkowych z następujących obszarów tematycznych 

Szkoła Podstawowa w Modlnicy:

Zającia dydaktyczne z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych 
Zajęcia dydaktyczno
Zajęcia rozwijające uzdolnienia przyrodnicze
Zajęcia rozwijające uzdolnienia informatyczne
Koło astronomiczne
Koło turystyczne 

Gimnazjum w Białym 

Zającia dydaktyczne z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych 
Zajęcia dydaktyczno
Zajęcia dydaktyczno
Zajęcia dydaktyczno
Zajęcia rozwijające 
Zajęcia rozwijające 
Zajęcia rozwijające 

Elementem zajęć dodatk
edukacyjne.  

Proces rekrutacji w szkole wszczyna swoim zarządzeniem Dyrektor 

Rekrutacja uczniów/uczennic
w oparciu o niniejsze

do udziału w P
Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś oraz filii tych szkół,
przez  Gminę Wielka Wieś

na zajęcia rekrutowani będ
edukacyjnych oraz na podstawie osiąganych wyników w nauce

rekrutacja uwzględnia zasady polityki równych szans i równości

zakwalifikowaniu do P
warunków: 

zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach dodatkowych poprzez podpisan
prawnego ucznia/uczennicy 
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr

 

Projekt „Plecak wiedzy 

w odniesieniu do uczniów
realizowanym przez 1 szkołę podstawową i 1 gimnazjum z Gminy Wielka Wieś, przez wdrożenie w okresie 
od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r. programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u 238 
uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy

rojekt przewiduje realizację 
z następujących obszarów tematycznych 

Szkoła Podstawowa w Modlnicy:

Zającia dydaktyczne z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych 
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
Zajęcia rozwijające uzdolnienia przyrodnicze
Zajęcia rozwijające uzdolnienia informatyczne
Koło astronomiczne 

 

Gimnazjum w Białym Kościele:

Zającia dydaktyczne z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych 
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii
Zajęcia rozwijające – Informatyka
Zajęcia rozwijające – Koło turystyczne
Zajęcia rozwijające – Koło przyrodnicze

Elementem zajęć dodatkowych będą m.in. gry

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników

Proces rekrutacji w szkole wszczyna swoim zarządzeniem Dyrektor 

/uczennic do poszczególnych ro
w oparciu o niniejsze zasady: 

do udziału w Projekcie uprawnien
Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś oraz filii tych szkół,

Wielka Wieś; 

na zajęcia rekrutowani będ
oraz na podstawie osiąganych wyników w nauce

rekrutacja uwzględnia zasady polityki równych szans i równości

zakwalifikowaniu do Projektu w ramach proces

czestnictwa w zajęciach dodatkowych poprzez podpisan
prawnego ucznia/uczennicy 
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr

Plecak wiedzy - kompleksowy 
i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś

Cele i zakres wsparcia
w odniesieniu do uczniów/uczennic

podstawową i 1 gimnazjum z Gminy Wielka Wieś, przez wdrożenie w okresie 
od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r. programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u 238 
uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy

izację w roku szkolnym 201
z następujących obszarów tematycznych 

Szkoła Podstawowa w Modlnicy: 

Zającia dydaktyczne z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych 
wyrównawcze z matematyki

Zajęcia rozwijające uzdolnienia przyrodnicze
Zajęcia rozwijające uzdolnienia informatyczne

Kościele: 

Zającia dydaktyczne z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych 
wyrównawcze z matematyki
wyrównawcze z fizyki
wyrównawcze z chemii
Informatyka 
Koło turystyczne 
Koło przyrodnicze 

owych będą m.in. gry

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników

Proces rekrutacji w szkole wszczyna swoim zarządzeniem Dyrektor 

do poszczególnych ro

rojekcie uprawnieni są wyłącznie 
Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś oraz filii tych szkół,

na zajęcia rekrutowani będą uczniowie/uczennice zgodnie z opinią
oraz na podstawie osiąganych wyników w nauce

rekrutacja uwzględnia zasady polityki równych szans i równości

rojektu w ramach proces

czestnictwa w zajęciach dodatkowych poprzez podpisan
prawnego ucznia/uczennicy Formularza 
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu

kompleksowy program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy
i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś

§ 2 
Cele i zakres wsparcia

/uczennic, jest 
podstawową i 1 gimnazjum z Gminy Wielka Wieś, przez wdrożenie w okresie 

od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r. programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u 238 
uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy

w roku szkolnym 201
z następujących obszarów tematycznych z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych

Zającia dydaktyczne z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych 
wyrównawcze z matematyki 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia przyrodnicze 
Zajęcia rozwijające uzdolnienia informatyczne 

Zającia dydaktyczne z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych 
wyrównawcze z matematyki 
wyrównawcze z fizyki 
wyrównawcze z chemii 

owych będą m.in. gry edukacyjne

§ 3 
Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników

Proces rekrutacji w szkole wszczyna swoim zarządzeniem Dyrektor 

do poszczególnych rodzajów zajęć prowadzona będzie 

i są wyłącznie 
Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś oraz filii tych szkół,

ą uczniowie/uczennice zgodnie z opinią
oraz na podstawie osiąganych wyników w nauce

rekrutacja uwzględnia zasady polityki równych szans i równości

rojektu w ramach procesu 

czestnictwa w zajęciach dodatkowych poprzez podpisan
Formularza zgłoszeniowego

do Regulaminu

 

program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy
i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś

Cele i zakres wsparcia 
jest wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym 

podstawową i 1 gimnazjum z Gminy Wielka Wieś, przez wdrożenie w okresie 
od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r. programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u 238 
uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. 

w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 
z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych

Zającia dydaktyczne z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych 

Zającia dydaktyczne z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych 

edukacyjne, zabawy, eksperymenty naukowe

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników

Proces rekrutacji w szkole wszczyna swoim zarządzeniem Dyrektor S

dzajów zajęć prowadzona będzie 

i są wyłącznie uczniowie/uczennice
Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś oraz filii tych szkół,

ą uczniowie/uczennice zgodnie z opinią
oraz na podstawie osiąganych wyników w nauce; 

rekrutacja uwzględnia zasady polityki równych szans i równości płci.

 rekrutacji decyduje s

czestnictwa w zajęciach dodatkowych poprzez podpisan
zgłoszeniowego i Oświadczenia uczestnika projektu

do Regulaminu; 

program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy
i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś” 

wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym 
podstawową i 1 gimnazjum z Gminy Wielka Wieś, przez wdrożenie w okresie 

od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r. programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u 238 

8 oraz 2018/2019 
z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych

Zającia dydaktyczne z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych  

Zającia dydaktyczne z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych  

eksperymenty naukowe

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników 

Szkoły. 

dzajów zajęć prowadzona będzie 

/uczennice 
Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś oraz filii tych szkół,

ą uczniowie/uczennice zgodnie z opinią wychowawcy

płci. 

rekrutacji decyduje spełnienie następujących

czestnictwa w zajęciach dodatkowych poprzez podpisanie przez 
Oświadczenia uczestnika projektu

program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy
 

wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym 
podstawową i 1 gimnazjum z Gminy Wielka Wieś, przez wdrożenie w okresie 

od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r. programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u 238 

8 oraz 2018/2019 nieodpłatnych zajęć 
z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych

eksperymenty naukowe 

dzajów zajęć prowadzona będzie we wrześniu 2017 r. 

 Szkoły Podstawowej w 
Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś oraz filii tych szkół,  prowadzonych 

wychowawcy 

pełnienie następujących

e przez rodzica/
Oświadczenia uczestnika projektu

 

program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy 

wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym 
podstawową i 1 gimnazjum z Gminy Wielka Wieś, przez wdrożenie w okresie 

od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r. programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u 238 

nieodpłatnych zajęć 
z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych:  

 oraz wyjazdy 

we wrześniu 2017 r. 

Szkoły Podstawowej w 
prowadzonych 

 nt. potrzeb 

pełnienie następujących

rodzica/opiekuna 
Oświadczenia uczestnika projektu –

3 
 

wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym 
podstawową i 1 gimnazjum z Gminy Wielka Wieś, przez wdrożenie w okresie 

od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r. programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u 238 

nieodpłatnych zajęć 

oraz wyjazdy 

we wrześniu 2017 r. 

Szkoły Podstawowej w 
prowadzonych 

nt. potrzeb 

pełnienie następujących 

opiekuna 
–  



 

 

 

 

2) przygotowanie 
potrzeb 
Ucznia/Uczennicę
rodzinnej, itd., 

4. Na podstawie informacji zawartych w dokumentach
uczniowi/uczennicy zostaną 

1) Kryteria dostępu

a) Opinia wychowawcy dot. potrzeb i możliwości rozwojowych i edukacyjnych ucznia/ucz
ocena w skali 0

b) Wyniki w nauce osiągane przez ucznia/uc

Weryfikacja 

2) Dodatkowe punkty premiujące

a) Dysfunkcje i trudności Ucznia/Uczennicy w pamięciowym przyswajaniu i/lub odtwarzaniu z 
pamięci wyuczonych treści, rozwiązywaniem i 
Poradni Psychol
mowa w ust. 3 pkt 2);

a) Problemy opiekuńczo 
wychowawcy/pedagoga szkolnego/pracwonika GOPS 

b) Opinia o niepełnosprawności Ucznia/Uczennicy, na podstawie orzeczenia Poradni 
Psychologiczno

Weryfikacja 
mowa w ust. 3 pkt 2).

3) Kryteria kwalifikacji na zajęcia

a) Zajęcia dydaktyczno
poprzedniego roku

b) Zajęcia rozwijające 
roku szkolnego 

c) Dodatkowe punkty premiowe za
dziedziny, 
zaniedbana środowiskowo, utrudniony dostęp do Internetu;

Weryfikacja kryteriów 
ust. 3 pkt 2).

5. Zakwalifikowania ucznia
powyższych kryteriów rekrutacji
uczestnictwa ucznia/uczennicy
koordynatorem 
Ucznia/Uczennicy danej szkoły,
dodatkowych realizowanych w ramach Projektu
liczbę punktów. W przypadku uzyskania takiej samej liczb
ucznia/uczennicy podejmuje nauczyciel wychowawca.

 

 

przygotowanie przez 
potrzeb i możliwości rozwojowych i edukacyjnych
Ucznia/Uczennicę
rodzinnej, itd., na wzorze

Na podstawie informacji zawartych w dokumentach
uczniowi/uczennicy zostaną 

Kryteria dostępu

Opinia wychowawcy dot. potrzeb i możliwości rozwojowych i edukacyjnych ucznia/ucz
ocena w skali 0

Wyniki w nauce osiągane przez ucznia/uc

eryfikacja kryteriów dostępu 

Dodatkowe punkty premiujące

Dysfunkcje i trudności Ucznia/Uczennicy w pamięciowym przyswajaniu i/lub odtwarzaniu z 
pamięci wyuczonych treści, rozwiązywaniem i 
Poradni Psychol
mowa w ust. 3 pkt 2);

Problemy opiekuńczo 
wychowawcy/pedagoga szkolnego/pracwonika GOPS 

Opinia o niepełnosprawności Ucznia/Uczennicy, na podstawie orzeczenia Poradni 
Psychologiczno

Weryfikacja dodatkowych 
mowa w ust. 3 pkt 2).

Kryteria kwalifikacji na zajęcia

Zajęcia dydaktyczno
poprzedniego roku

Zajęcia rozwijające 
roku szkolnego 

Dodatkowe punkty premiowe za
dziedziny, sytuację rodziną Ucznia/Uczennicy  (m.in. utrudniony dostęp do płatnych zajęć, rodzina 
zaniedbana środowiskowo, utrudniony dostęp do Internetu;

Weryfikacja kryteriów 
ust. 3 pkt 2). 

akwalifikowania ucznia
powyższych kryteriów rekrutacji
uczestnictwa ucznia/uczennicy
koordynatorem w każdej ze szkół

/Uczennicy danej szkoły,
dodatkowych realizowanych w ramach Projektu
liczbę punktów. W przypadku uzyskania takiej samej liczb
ucznia/uczennicy podejmuje nauczyciel wychowawca.

 

Projekt „Plecak wiedzy 

przez Wychowawcę 
i możliwości rozwojowych i edukacyjnych

Ucznia/Uczennicę, dodatkowe informajce o predyspozycjach Ucznia/Uczennicy, sytuacji osobistej i 
na wzorze stanowiąc

Na podstawie informacji zawartych w dokumentach
uczniowi/uczennicy zostaną przyznane punkty, zgodnie z poniższymi zasadami:

Kryteria dostępu: 

Opinia wychowawcy dot. potrzeb i możliwości rozwojowych i edukacyjnych ucznia/ucz
ocena w skali 0-5 pkt; 

Wyniki w nauce osiągane przez ucznia/uc

kryteriów dostępu 

Dodatkowe punkty premiujące

Dysfunkcje i trudności Ucznia/Uczennicy w pamięciowym przyswajaniu i/lub odtwarzaniu z 
pamięci wyuczonych treści, rozwiązywaniem i 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
mowa w ust. 3 pkt 2); 

Problemy opiekuńczo – 
wychowawcy/pedagoga szkolnego/pracwonika GOPS 

Opinia o niepełnosprawności Ucznia/Uczennicy, na podstawie orzeczenia Poradni 
Psychologiczno–Pedagogicznej  

dodatkowych kryteriów 
mowa w ust. 3 pkt 2). 

Kryteria kwalifikacji na zajęcia

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
poprzedniego roku szkolnego 

Zajęcia rozwijające - ocena śródroczna i końcoworoczna z danego przedmiotu
roku szkolnego (im wyższe 

Dodatkowe punkty premiowe za
sytuację rodziną Ucznia/Uczennicy  (m.in. utrudniony dostęp do płatnych zajęć, rodzina 

zaniedbana środowiskowo, utrudniony dostęp do Internetu;

Weryfikacja kryteriów kwalifikacji na zajęcia 

akwalifikowania ucznia/uczennicy do udziału w P
powyższych kryteriów rekrutacji
uczestnictwa ucznia/uczennicy 

w każdej ze szkół
/Uczennicy danej szkoły,

dodatkowych realizowanych w ramach Projektu
liczbę punktów. W przypadku uzyskania takiej samej liczb
ucznia/uczennicy podejmuje nauczyciel wychowawca.

Plecak wiedzy - kompleksowy 
i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś

ychowawcę Karty
i możliwości rozwojowych i edukacyjnych

dodatkowe informajce o predyspozycjach Ucznia/Uczennicy, sytuacji osobistej i 
stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu

Na podstawie informacji zawartych w dokumentach
przyznane punkty, zgodnie z poniższymi zasadami:

Opinia wychowawcy dot. potrzeb i możliwości rozwojowych i edukacyjnych ucznia/ucz

Wyniki w nauce osiągane przez ucznia/uc

kryteriów dostępu odbywa się 

Dodatkowe punkty premiujące: 

Dysfunkcje i trudności Ucznia/Uczennicy w pamięciowym przyswajaniu i/lub odtwarzaniu z 
pamięci wyuczonych treści, rozwiązywaniem i 

Pedagogicznej  

 wychowawczymi rodziny ucznia/uczennicy, na podstawie informacji 
wychowawcy/pedagoga szkolnego/pracwonika GOPS 

Opinia o niepełnosprawności Ucznia/Uczennicy, na podstawie orzeczenia Poradni 
Pedagogicznej  - 1 pkt.

kryteriów premiujących odbywa się 

Kryteria kwalifikacji na zajęcia: 

wyrównawcze – 
szkolnego (im niższe wyniki, tym więcej punktów

ocena śródroczna i końcoworoczna z danego przedmiotu
wyższe wyniki, tym więcej;

Dodatkowe punkty premiowe za: udział w konkursach przedmiotowych, predyspzycje z danej 
sytuację rodziną Ucznia/Uczennicy  (m.in. utrudniony dostęp do płatnych zajęć, rodzina 

zaniedbana środowiskowo, utrudniony dostęp do Internetu;

kwalifikacji na zajęcia 

/uczennicy do udziału w P
powyższych kryteriów rekrutacji, o których mowa w ust. 4

 (Formularz zgłoszeniowy) 
w każdej ze szkół, po konsultacji 

/Uczennicy danej szkoły, wskazaną w ust. 3 
dodatkowych realizowanych w ramach Projektu
liczbę punktów. W przypadku uzyskania takiej samej liczb
ucznia/uczennicy podejmuje nauczyciel wychowawca.

kompleksowy program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy
i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś

Karty rekrutacyjnej Ucznia/Uczennicy
i możliwości rozwojowych i edukacyjnych ucznia

dodatkowe informajce o predyspozycjach Ucznia/Uczennicy, sytuacji osobistej i 
Załącznik nr 2 do Regulaminu

Na podstawie informacji zawartych w dokumentach
przyznane punkty, zgodnie z poniższymi zasadami:

Opinia wychowawcy dot. potrzeb i możliwości rozwojowych i edukacyjnych ucznia/ucz

Wyniki w nauce osiągane przez ucznia/uczennicę: ocena w skali 0

odbywa się na podstawie dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2

Dysfunkcje i trudności Ucznia/Uczennicy w pamięciowym przyswajaniu i/lub odtwarzaniu z 
pamięci wyuczonych treści, rozwiązywaniem i rozumieniem treści zadań, na podstawie opinii 

Pedagogicznej  – 1 pkt - weryfikacja na podstawie dokumentu, o którym 

wychowawczymi rodziny ucznia/uczennicy, na podstawie informacji 
wychowawcy/pedagoga szkolnego/pracwonika GOPS 

Opinia o niepełnosprawności Ucznia/Uczennicy, na podstawie orzeczenia Poradni 
t. 

premiujących odbywa się 

 ocena śródroczna i końcoworoczna z danego przedmiotu z 
(im niższe wyniki, tym więcej punktów

ocena śródroczna i końcoworoczna z danego przedmiotu
wyniki, tym więcej; 

udział w konkursach przedmiotowych, predyspzycje z danej 
sytuację rodziną Ucznia/Uczennicy  (m.in. utrudniony dostęp do płatnych zajęć, rodzina 

zaniedbana środowiskowo, utrudniony dostęp do Internetu;

kwalifikacji na zajęcia odbywa się na podstawie dokumentu, o którym mowa w 

/uczennicy do udziału w Projekcie w poszczególnych szkołach,
, o których mowa w ust. 4

(Formularz zgłoszeniowy) 
, po konsultacji z rodzicami

wskazaną w ust. 3 
dodatkowych realizowanych w ramach Projektu mają uczniowie/uczennice, którzy otrzymali/ły największą 
liczbę punktów. W przypadku uzyskania takiej samej liczb
ucznia/uczennicy podejmuje nauczyciel wychowawca.     

 

program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy
i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś

rekrutacyjnej Ucznia/Uczennicy
ucznia/uczennicy

dodatkowe informajce o predyspozycjach Ucznia/Uczennicy, sytuacji osobistej i 
Załącznik nr 2 do Regulaminu

Na podstawie informacji zawartych w dokumentach, o których mowa w ust. 3 
przyznane punkty, zgodnie z poniższymi zasadami:

Opinia wychowawcy dot. potrzeb i możliwości rozwojowych i edukacyjnych ucznia/ucz

zennicę: ocena w skali 0

na podstawie dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2

Dysfunkcje i trudności Ucznia/Uczennicy w pamięciowym przyswajaniu i/lub odtwarzaniu z 
rozumieniem treści zadań, na podstawie opinii 
weryfikacja na podstawie dokumentu, o którym 

wychowawczymi rodziny ucznia/uczennicy, na podstawie informacji 
wychowawcy/pedagoga szkolnego/pracwonika GOPS – 1 pkt. 

Opinia o niepełnosprawności Ucznia/Uczennicy, na podstawie orzeczenia Poradni 

premiujących odbywa się na podstawie dokumentu, o którym 

ocena śródroczna i końcoworoczna z danego przedmiotu z 
(im niższe wyniki, tym więcej punktów

ocena śródroczna i końcoworoczna z danego przedmiotu

udział w konkursach przedmiotowych, predyspzycje z danej 
sytuację rodziną Ucznia/Uczennicy  (m.in. utrudniony dostęp do płatnych zajęć, rodzina 

zaniedbana środowiskowo, utrudniony dostęp do Internetu; 

odbywa się na podstawie dokumentu, o którym mowa w 

kcie w poszczególnych szkołach,
, o których mowa w ust. 4 dokonuj

(Formularz zgłoszeniowy)  nauczyciel
z rodzicami, 

wskazaną w ust. 3 pkt 2. Pierwszeństwo do udziału w 
mają uczniowie/uczennice, którzy otrzymali/ły największą 

liczbę punktów. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, decyzję o udziale w P

program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy
i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś” 

rekrutacyjnej Ucznia/Uczennicy zawierającej: 
/uczennicy, wyniki w nauce 

dodatkowe informajce o predyspozycjach Ucznia/Uczennicy, sytuacji osobistej i 
Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

, o których mowa w ust. 3 
przyznane punkty, zgodnie z poniższymi zasadami: 

Opinia wychowawcy dot. potrzeb i możliwości rozwojowych i edukacyjnych ucznia/ucz

zennicę: ocena w skali 0-5 pkt; 

na podstawie dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2

Dysfunkcje i trudności Ucznia/Uczennicy w pamięciowym przyswajaniu i/lub odtwarzaniu z 
rozumieniem treści zadań, na podstawie opinii 
weryfikacja na podstawie dokumentu, o którym 

wychowawczymi rodziny ucznia/uczennicy, na podstawie informacji 
1 pkt.  

Opinia o niepełnosprawności Ucznia/Uczennicy, na podstawie orzeczenia Poradni 

na podstawie dokumentu, o którym 

ocena śródroczna i końcoworoczna z danego przedmiotu z 
(im niższe wyniki, tym więcej punktów); 

ocena śródroczna i końcoworoczna z danego przedmiotu

udział w konkursach przedmiotowych, predyspzycje z danej 
sytuację rodziną Ucznia/Uczennicy  (m.in. utrudniony dostęp do płatnych zajęć, rodzina 

 

odbywa się na podstawie dokumentu, o którym mowa w 

kcie w poszczególnych szkołach,
dokonuje na podstawie zgłoszenia 

nauczyciel-wychowawca
 przygotowując 

Pierwszeństwo do udziału w 
mają uczniowie/uczennice, którzy otrzymali/ły największą 

y punktów, decyzję o udziale w P

program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy
 

zawierającej: 
, wyniki w nauce osi

dodatkowe informajce o predyspozycjach Ucznia/Uczennicy, sytuacji osobistej i 

, o których mowa w ust. 3 
 

Opinia wychowawcy dot. potrzeb i możliwości rozwojowych i edukacyjnych ucznia/ucz

na podstawie dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2

Dysfunkcje i trudności Ucznia/Uczennicy w pamięciowym przyswajaniu i/lub odtwarzaniu z 
rozumieniem treści zadań, na podstawie opinii 
weryfikacja na podstawie dokumentu, o którym 

wychowawczymi rodziny ucznia/uczennicy, na podstawie informacji 

Opinia o niepełnosprawności Ucznia/Uczennicy, na podstawie orzeczenia Poradni 

na podstawie dokumentu, o którym 

ocena śródroczna i końcoworoczna z danego przedmiotu z 

ocena śródroczna i końcoworoczna z danego przedmiotu/ów z poprzedniego 

udział w konkursach przedmiotowych, predyspzycje z danej 
sytuację rodziną Ucznia/Uczennicy  (m.in. utrudniony dostęp do płatnych zajęć, rodzina 

odbywa się na podstawie dokumentu, o którym mowa w 

kcie w poszczególnych szkołach, z zastosowaniem 
na podstawie zgłoszenia 

wychowawca we współpracy z 
ygotowując Kartę rekrutacyjną 

Pierwszeństwo do udziału w 
mają uczniowie/uczennice, którzy otrzymali/ły największą 

y punktów, decyzję o udziale w Projek

 

program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy 

zawierającej: opinię dot. 
osiągane przez

dodatkowe informajce o predyspozycjach Ucznia/Uczennicy, sytuacji osobistej i 

, o których mowa w ust. 3  każdemu 

Opinia wychowawcy dot. potrzeb i możliwości rozwojowych i edukacyjnych ucznia/uczennicy:  

na podstawie dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2). 

Dysfunkcje i trudności Ucznia/Uczennicy w pamięciowym przyswajaniu i/lub odtwarzaniu z 
rozumieniem treści zadań, na podstawie opinii 
weryfikacja na podstawie dokumentu, o którym 

wychowawczymi rodziny ucznia/uczennicy, na podstawie informacji 

Opinia o niepełnosprawności Ucznia/Uczennicy, na podstawie orzeczenia Poradni 

na podstawie dokumentu, o którym 

ocena śródroczna i końcoworoczna z danego przedmiotu z 

z poprzedniego 

udział w konkursach przedmiotowych, predyspzycje z danej 
sytuację rodziną Ucznia/Uczennicy  (m.in. utrudniony dostęp do płatnych zajęć, rodzina 

odbywa się na podstawie dokumentu, o którym mowa w 

zastosowaniem 
na podstawie zgłoszenia 

we współpracy z 
rekrutacyjną 

Pierwszeństwo do udziału w zajęciach 
mają uczniowie/uczennice, którzy otrzymali/ły największą 

rojekcie danego 

4 
 

. 
przez 

dodatkowe informajce o predyspozycjach Ucznia/Uczennicy, sytuacji osobistej i 

każdemu 

ennicy:  

 

Dysfunkcje i trudności Ucznia/Uczennicy w pamięciowym przyswajaniu i/lub odtwarzaniu z 
rozumieniem treści zadań, na podstawie opinii 
weryfikacja na podstawie dokumentu, o którym 

wychowawczymi rodziny ucznia/uczennicy, na podstawie informacji 

Opinia o niepełnosprawności Ucznia/Uczennicy, na podstawie orzeczenia Poradni 

ocena śródroczna i końcoworoczna z danego przedmiotu z 

z poprzedniego 

udział w konkursach przedmiotowych, predyspzycje z danej 
sytuację rodziną Ucznia/Uczennicy  (m.in. utrudniony dostęp do płatnych zajęć, rodzina 

odbywa się na podstawie dokumentu, o którym mowa w 

zastosowaniem 
na podstawie zgłoszenia 

we współpracy z 
rekrutacyjną 

zajęciach 
mają uczniowie/uczennice, którzy otrzymali/ły największą 

cie danego 



 

 

 

 

6. Nauczyciel wychowaw
Załącznik nr 

7. Podziału na grup
odpowiednio do zapisów wynikających 
następował w 

8. Dyrektor 
z uwzględnieniem 
Załącznik nr 

9.  W przypadku większej 
liczby dost
uczestników P

10. Listy uczestników 

11. O zakwalifikowaniu d
rodzica/
przyjęty w danej szkole 

12. Dyrektor 
i podpisane
uczestników
sporządzenia zbiorczej listy uczestników

13. W przypadku wolnych miejsc, po uzgodnieniu z 
dodatkowej

1. Zajęcia dodatkowe
(obie formy wsparcia zwane dalej łącznie: „zajęciami dodatkowymi”)
w ramach Projektu 
zastosowaniem podziału na

2. Dyrektor 
z podstawowym planem zajęć dane

3. Dyrektor 
zamieszczen
poszczególnych klas 

4. Po zakwalifikowan
w dodatkowych zajęciach

5. Uczniowie
nieodpłatnie.

6. Obecność 
sprawdzenie listy

7. Nieobecność na zajęciach należy pisemnie usprawiedliwić u prowadzącego zajęcia. Pisemne 
usprawiedliwienie podpisane przez 
szkolnej dokumentacji projektowej 

 

 

Nauczyciel wychowaw
Załącznik nr 3 do Regulaminu)

Podziału na grupy dokonuje Dyrektor Szkoły w po
iednio do zapisów wynikających 

następował w obrębie poszczególnych klas

Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z 
z uwzględnieniem konieczności przeprowadzenia zajęć w optymalnym czasie 
Załącznik nr 4 do Regulaminu)

W przypadku większej 
dostępnych miejsc

uczestników Projektu

Listy uczestników i listę grup zatwierdza Dyrektor Szkoły

O zakwalifikowaniu d
rodzica/opiekuna prawnego. Powiadomienie 
przyjęty w danej szkole 

Dyrektor Szkoły w terminie do 
i podpisane Formularze zgłoszeniowe
uczestników wraz z opiniami
sporządzenia zbiorczej listy uczestników

W przypadku wolnych miejsc, po uzgodnieniu z 
dodatkowej rekrutacji.

Zajęcia dodatkowe 
(obie formy wsparcia zwane dalej łącznie: „zajęciami dodatkowymi”)
w ramach Projektu 
zastosowaniem podziału na

Dyrektor Szkoły dołoży starań, aby plan zajęć dodatkowych
z podstawowym planem zajęć dane

tor Szkoły ogłasza informację o szczegółowym harmonogramie 
zamieszczenie jej 
poszczególnych klas 

Po zakwalifikowaniu do P
odatkowych zajęciach

Uczniowie/uczennice
nieodpłatnie. 

ecność na zajęciach sprawdzana będzie każdorazowo przez prowadzącego zajęcia poprzez 
sprawdzenie listy obecności

Nieobecność na zajęciach należy pisemnie usprawiedliwić u prowadzącego zajęcia. Pisemne 
usprawiedliwienie podpisane przez 
szkolnej dokumentacji projektowej 

 

Projekt „Plecak wiedzy 

Nauczyciel wychowawca sporządza listę uczestników P
do Regulaminu).   

y dokonuje Dyrektor Szkoły w po
iednio do zapisów wynikających 

obrębie poszczególnych klas

, w porozumieniu z 
konieczności przeprowadzenia zajęć w optymalnym czasie 

do Regulaminu). 

W przypadku większej liczby uczniów/uczennic kw
ępnych miejsc, spośród uczniów/uczennic 

rojektu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr

listę grup zatwierdza Dyrektor Szkoły

O zakwalifikowaniu do Projektu Dyrektor 
opiekuna prawnego. Powiadomienie 

przyjęty w danej szkole w sprawach kontaktów z rodzicami

w terminie do 
Formularze zgłoszeniowe
wraz z opiniami wychowawców

sporządzenia zbiorczej listy uczestników

W przypadku wolnych miejsc, po uzgodnieniu z 
rekrutacji. 

 dydaktyczno
(obie formy wsparcia zwane dalej łącznie: „zajęciami dodatkowymi”)
w ramach Projektu odbywać się będą w 
zastosowaniem podziału na grupy.

zkoły dołoży starań, aby plan zajęć dodatkowych
z podstawowym planem zajęć dane

zkoły ogłasza informację o szczegółowym harmonogramie 
jej na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz poinformowanie 

poszczególnych klas rodziców/opiekunów prawnych zakwalifikowanych do P

iu do Projektu, uczniowie
odatkowych zajęciach pozalekcyjnych.

/uczennice uczestniczą w dodatkowych z

na zajęciach sprawdzana będzie każdorazowo przez prowadzącego zajęcia poprzez 
obecności lub 

Nieobecność na zajęciach należy pisemnie usprawiedliwić u prowadzącego zajęcia. Pisemne 
usprawiedliwienie podpisane przez 
szkolnej dokumentacji projektowej 

Plecak wiedzy - kompleksowy 
i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś

ca sporządza listę uczestników P
 

y dokonuje Dyrektor Szkoły w po
iednio do zapisów wynikających z wniosku o dofinansowanie projektu. Podział na grupy będzie 

obrębie poszczególnych klas. 

, w porozumieniu z Koordynatorem
konieczności przeprowadzenia zajęć w optymalnym czasie 

 

uczniów/uczennic kw
spośród uczniów/uczennic 

wg wzoru stanowiącego Załącznik nr

listę grup zatwierdza Dyrektor Szkoły

rojektu Dyrektor 
opiekuna prawnego. Powiadomienie 

w sprawach kontaktów z rodzicami

w terminie do 7 dni od zatwierdzenia list, 
Formularze zgłoszeniowe wraz z 

wychowawców
sporządzenia zbiorczej listy uczestników Projektu.

W przypadku wolnych miejsc, po uzgodnieniu z 

Uczestnictwo w projekcie
dydaktyczno-wyrównawczych oraz 

(obie formy wsparcia zwane dalej łącznie: „zajęciami dodatkowymi”)
odbywać się będą w 

grupy. Plan zajęć zostanie skoordynowany z planem

zkoły dołoży starań, aby plan zajęć dodatkowych
z podstawowym planem zajęć danej klasy.   

zkoły ogłasza informację o szczegółowym harmonogramie 
na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz poinformowanie 

/opiekunów prawnych zakwalifikowanych do P

rojektu, uczniowie
pozalekcyjnych. 

uczestniczą w dodatkowych z

na zajęciach sprawdzana będzie każdorazowo przez prowadzącego zajęcia poprzez 
lub potwierdzenie 

Nieobecność na zajęciach należy pisemnie usprawiedliwić u prowadzącego zajęcia. Pisemne 
usprawiedliwienie podpisane przez rodzica/
szkolnej dokumentacji projektowej – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr

kompleksowy program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy
i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś

ca sporządza listę uczestników P

y dokonuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z wychowawcą oraz 
wniosku o dofinansowanie projektu. Podział na grupy będzie 

 

Koordynatorem
konieczności przeprowadzenia zajęć w optymalnym czasie 

uczniów/uczennic kwalifikujących się do udziału w P
spośród uczniów/uczennic tworzy się r

wg wzoru stanowiącego Załącznik nr

listę grup zatwierdza Dyrektor Szkoły.

rojektu Dyrektor Szkoły powiadamia ucznia
opiekuna prawnego. Powiadomienie powinno być  

w sprawach kontaktów z rodzicami

od zatwierdzenia list, 
wraz z Oświadczeniami uczestników projektu

wychowawców, listy rezerwowe
rojektu. 

W przypadku wolnych miejsc, po uzgodnieniu z Koordynatorem 

§ 4 
Uczestnictwo w projekcie

wyrównawczych oraz 
(obie formy wsparcia zwane dalej łącznie: „zajęciami dodatkowymi”)

odbywać się będą w Szkołach, do których uczęszczają uczniowie
Plan zajęć zostanie skoordynowany z planem

zkoły dołoży starań, aby plan zajęć dodatkowych
 

zkoły ogłasza informację o szczegółowym harmonogramie 
na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz poinformowanie 

/opiekunów prawnych zakwalifikowanych do P

rojektu, uczniowie/uczennice

uczestniczą w dodatkowych z

na zajęciach sprawdzana będzie każdorazowo przez prowadzącego zajęcia poprzez 
nie podpisem ucznia

Nieobecność na zajęciach należy pisemnie usprawiedliwić u prowadzącego zajęcia. Pisemne 
rodzica/opiekuna prawnego ucznia/uczennicy dołącza się do 

wg wzoru stanowiącego Załącznik nr

 

program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy
i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś

ca sporządza listę uczestników Projektu z danej klasy

rozumieniu z wychowawcą oraz 
wniosku o dofinansowanie projektu. Podział na grupy będzie 

Koordynatorem, sporządza listę grup 
konieczności przeprowadzenia zajęć w optymalnym czasie 

alifikujących się do udziału w P
tworzy się rezerwową szkolną

wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Regulaminu

. 

zkoły powiadamia ucznia
winno być  skuteczne  i dokonane w sposób 

w sprawach kontaktów z rodzicami/opiekunami prawnymi

od zatwierdzenia list, przekazuje
Oświadczeniami uczestników projektu

, listy rezerwowe i listy grup

Koordynatorem 

Uczestnictwo w projekcie 
wyrównawczych oraz z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych

(obie formy wsparcia zwane dalej łącznie: „zajęciami dodatkowymi”)
do których uczęszczają uczniowie

Plan zajęć zostanie skoordynowany z planem

zkoły dołoży starań, aby plan zajęć dodatkowych został maksymalnie skoordynowany 

zkoły ogłasza informację o szczegółowym harmonogramie 
na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz poinformowanie 

/opiekunów prawnych zakwalifikowanych do P

/uczennice mają obowiąze

uczestniczą w dodatkowych zajęciach prowadzonych w ramach P

na zajęciach sprawdzana będzie każdorazowo przez prowadzącego zajęcia poprzez 
podpisem ucznia/uczennicy

Nieobecność na zajęciach należy pisemnie usprawiedliwić u prowadzącego zajęcia. Pisemne 
opiekuna prawnego ucznia/uczennicy dołącza się do 

wg wzoru stanowiącego Załącznik nr

program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy
i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś” 

z danej klasy (na wzorze stanowiącym 

rozumieniu z wychowawcą oraz 
wniosku o dofinansowanie projektu. Podział na grupy będzie 

sporządza listę grup 
konieczności przeprowadzenia zajęć w optymalnym czasie (na wzorze stanowiącym 

alifikujących się do udziału w P
ezerwową szkolną

do Regulaminu.  

zkoły powiadamia ucznia
skuteczne  i dokonane w sposób 

/opiekunami prawnymi

przekazuje 
Oświadczeniami uczestników projektu

listy grup do 

Koordynatorem możliwe jest przeprowadzenie 

z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych
(obie formy wsparcia zwane dalej łącznie: „zajęciami dodatkowymi”) przewidziane do przeprowadzenia 

do których uczęszczają uczniowie
Plan zajęć zostanie skoordynowany z planem lekcji poszczególnych klas

został maksymalnie skoordynowany 

zkoły ogłasza informację o szczegółowym harmonogramie zajęć dodatkowych
na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz poinformowanie 

/opiekunów prawnych zakwalifikowanych do Projektu uczniów

obowiązek regularnego

ajęciach prowadzonych w ramach P

na zajęciach sprawdzana będzie każdorazowo przez prowadzącego zajęcia poprzez 
/uczennicy na liście obecności

Nieobecność na zajęciach należy pisemnie usprawiedliwić u prowadzącego zajęcia. Pisemne 
opiekuna prawnego ucznia/uczennicy dołącza się do 

wg wzoru stanowiącego Załącznik nr

program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy
 

na wzorze stanowiącym 

rozumieniu z wychowawcą oraz Koordynatorem
wniosku o dofinansowanie projektu. Podział na grupy będzie 

sporządza listę grup dla każdej z klas
na wzorze stanowiącym 

alifikujących się do udziału w Projekcie w stosunku do 
ezerwową szkolną listę kandydatów na 

zkoły powiadamia ucznia/uczennicę 
skuteczne  i dokonane w sposób 

/opiekunami prawnymi uczniów/uczennic.

 poprawnie wypełnione 
Oświadczeniami uczestników projektu, oryginał

do Koordynatora

możliwe jest przeprowadzenie 

z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych
przewidziane do przeprowadzenia 

do których uczęszczają uczniowie/uczennice
lekcji poszczególnych klas

został maksymalnie skoordynowany 

zajęć dodatkowych
na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz poinformowanie przez wychowawców 

rojektu uczniów

k regularnego uczestnictwa 

ajęciach prowadzonych w ramach P

na zajęciach sprawdzana będzie każdorazowo przez prowadzącego zajęcia poprzez 
na liście obecności

Nieobecność na zajęciach należy pisemnie usprawiedliwić u prowadzącego zajęcia. Pisemne 
opiekuna prawnego ucznia/uczennicy dołącza się do 

wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu

 

program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy 

na wzorze stanowiącym 

Koordynatorem,
wniosku o dofinansowanie projektu. Podział na grupy będzie 

każdej z klas
na wzorze stanowiącym 

rojekcie w stosunku do 
istę kandydatów na 

 i jego/jej
skuteczne  i dokonane w sposób zwyczajowo 

uczniów/uczennic. 

poprawnie wypełnione 
oryginały list 

Koordynatora w celu 

możliwe jest przeprowadzenie 

z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych
przewidziane do przeprowadzenia 

/uczennice z 
lekcji poszczególnych klas. 

został maksymalnie skoordynowany 

zajęć dodatkowych poprzez 
przez wychowawców 

rojektu uczniów/uczennic. 

uczestnictwa 

ajęciach prowadzonych w ramach Projektu

na zajęciach sprawdzana będzie każdorazowo przez prowadzącego zajęcia poprzez 
na liście obecności. 

Nieobecność na zajęciach należy pisemnie usprawiedliwić u prowadzącego zajęcia. Pisemne 
opiekuna prawnego ucznia/uczennicy dołącza się do 

Regulaminu.
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na wzorze stanowiącym 

, 
wniosku o dofinansowanie projektu. Podział na grupy będzie 

każdej z klas  
na wzorze stanowiącym 

rojekcie w stosunku do 
istę kandydatów na 

/jej 
zajowo 

poprawnie wypełnione  
list 

w celu 

możliwe jest przeprowadzenie 

z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych 
przewidziane do przeprowadzenia 

z 
 

został maksymalnie skoordynowany  

poprzez 
przez wychowawców 

uczestnictwa  

rojektu  

na zajęciach sprawdzana będzie każdorazowo przez prowadzącego zajęcia poprzez 

Nieobecność na zajęciach należy pisemnie usprawiedliwić u prowadzącego zajęcia. Pisemne 
opiekuna prawnego ucznia/uczennicy dołącza się do 

. 



 

 

 

 
Załączniki do Regulaminu
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
 

 

 

Usprawiedliwienia przekazywane są w terminie 

8. Uczestnicy P
przeprowadzane one będą w ramach zajęć oraz innych form sprawdzających 
i inne formy sprawdzania postępów w nauce dostosowane będą do wieku uczestników. 

9. Uczestnicy P
zobowiązani są

10. W przypad
uczestnika projektu zobowiązany jest niezwłocznie do złożenia pisemnego oświadczenia 
wraz z podaniem przyczyny rez

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 1
ze szkolnej listy uczestników P
dostarczenia pisemnej informacji/oświadczenia

12. Zawiadomienie o rez
terminie
stanowi Załącznik nr
wykreślenia ucznia z listy uczestników

 
1. Regulamin dostępny jest w 

filiach, objętych 

2. W imieniu
zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3. Regulamin rekrutacji obowiązują od 

4. Beneficjent 
prawni uczniów
pośrednictwem Dyrektora 

 
Załączniki do Regulaminu
1. Formularz zgłoszeniowy ucznia/uczennicy

a. Załącznik 1a
b. Załącznik 1

2. Karta rekrutacyjna 
a. Załącznik 2a
b. Załącznik 2b
c. Załącznik 2c

3. Lista uczestników projektu
4. Lista grup utworzonych w wyniku rekrutacji
5. Rezerwowa lista uczestników projektu
6. Usprawiedliwienie
7. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w zajęciach dodatkowych
8. Zawiadomienie o rezygnacji z udziału w zajęciach dodatkowych
 

 

 

Usprawiedliwienia przekazywane są w terminie 

Uczestnicy Projektu zobowiązani są 
przeprowadzane one będą w ramach zajęć oraz innych form sprawdzających 
i inne formy sprawdzania postępów w nauce dostosowane będą do wieku uczestników. 

Uczestnicy Projektu (w uzasadnionych przypadkach z udziałem 
zobowiązani są do wypełniania ankiet i formularzy związanych 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w P
uczestnika projektu zobowiązany jest niezwłocznie do złożenia pisemnego oświadczenia 
wraz z podaniem przyczyny rez

W przypadku, o którym mowa w ust. 1
szkolnej listy uczestników P

dostarczenia pisemnej informacji/oświadczenia

Zawiadomienie o rez
terminie 3 dni od 
stanowi Załącznik nr
wykreślenia ucznia z listy uczestników

Regulamin dostępny jest w 
filiach, objętych wsparciem w ramach Projektu

imieniu uczestnika
zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Regulamin rekrutacji obowiązują od 

Beneficjent zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do Regulaminu, o których 
prawni uczniów/uczennic
pośrednictwem Dyrektora 

Załączniki do Regulaminu
Formularz zgłoszeniowy ucznia/uczennicy

Załącznik 1a-
Załącznik 1b-

Karta rekrutacyjna Ucznia/Uczennicy:
Załącznik 2a-
Załącznik 2b-
Załącznik 2c-

Lista uczestników projektu
Lista grup utworzonych w wyniku rekrutacji
Rezerwowa lista uczestników projektu
Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach
Oświadczenie o rezygnacji z udziału w zajęciach dodatkowych
Zawiadomienie o rezygnacji z udziału w zajęciach dodatkowych

 

Projekt „Plecak wiedzy 

Usprawiedliwienia przekazywane są w terminie 

rojektu zobowiązani są 
przeprowadzane one będą w ramach zajęć oraz innych form sprawdzających 
i inne formy sprawdzania postępów w nauce dostosowane będą do wieku uczestników. 

rojektu (w uzasadnionych przypadkach z udziałem 
do wypełniania ankiet i formularzy związanych 

ku rezygnacji z uczestnictwa w P
uczestnika projektu zobowiązany jest niezwłocznie do złożenia pisemnego oświadczenia 
wraz z podaniem przyczyny rezygnac

W przypadku, o którym mowa w ust. 1
szkolnej listy uczestników P

dostarczenia pisemnej informacji/oświadczenia

Zawiadomienie o rezygnacji uczestnika z udziału w Projekcie przekazywane
dni od otrzymania rezygnacji

stanowi Załącznik nr 8 do Regulaminu. 
wykreślenia ucznia z listy uczestników

Regulamin dostępny jest w Biurze P
wsparciem w ramach Projektu

uczestnika Projektu 
zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Regulamin rekrutacji obowiązują od 

zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do Regulaminu, o których 
/uczennic biorących udział w zajęciach dodatkowych będą niezwłocznie informowani za 

pośrednictwem Dyrektora Szkoły i wychowawców poszczególnych klas. 

Załączniki do Regulaminu: 
Formularz zgłoszeniowy ucznia/uczennicy

-Szkoła Podstawowa 
-Gimnazjum 

Ucznia/Uczennicy:
-Szkoła Podstawowa
-Szkoła Podstawowa 
-Gimnazjum 

Lista uczestników projektu 
Lista grup utworzonych w wyniku rekrutacji
Rezerwowa lista uczestników projektu

nieobecności na zajęciach
Oświadczenie o rezygnacji z udziału w zajęciach dodatkowych
Zawiadomienie o rezygnacji z udziału w zajęciach dodatkowych

Plecak wiedzy - kompleksowy 
i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś

Usprawiedliwienia przekazywane są w terminie 

rojektu zobowiązani są w szczególności do 
przeprowadzane one będą w ramach zajęć oraz innych form sprawdzających 
i inne formy sprawdzania postępów w nauce dostosowane będą do wieku uczestników. 

rojektu (w uzasadnionych przypadkach z udziałem 
do wypełniania ankiet i formularzy związanych 

ku rezygnacji z uczestnictwa w P
uczestnika projektu zobowiązany jest niezwłocznie do złożenia pisemnego oświadczenia 

ygnacji – wg wzoru stanowiącego

W przypadku, o którym mowa w ust. 10 uczestnik P
szkolnej listy uczestników Projektu niezwłocznie, 

dostarczenia pisemnej informacji/oświadczenia

ygnacji uczestnika z udziału w Projekcie przekazywane
otrzymania rezygnacji wraz z oświadczeniem o rezygnacji

do Regulaminu. Na  podstawie 
wykreślenia ucznia z listy uczestników Projektu

Postanowienia końcowe

Biurze Projektu, 
wsparciem w ramach Projektu

 rodzic/opiekun
zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

Regulamin rekrutacji obowiązują od dnia 1 września 2017 r. 

zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do Regulaminu, o których 
biorących udział w zajęciach dodatkowych będą niezwłocznie informowani za 

zkoły i wychowawców poszczególnych klas. 

Formularz zgłoszeniowy ucznia/uczennicy i Oświadczenie uczestnika projektu
Szkoła Podstawowa  

 
Ucznia/Uczennicy: 

Szkoła Podstawowa – Klasy I
Szkoła Podstawowa – Klasy IV

 

Lista grup utworzonych w wyniku rekrutacji 
Rezerwowa lista uczestników projektu 

nieobecności na zajęciach
Oświadczenie o rezygnacji z udziału w zajęciach dodatkowych
Zawiadomienie o rezygnacji z udziału w zajęciach dodatkowych

Szyce

kompleksowy program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy
i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś

Usprawiedliwienia przekazywane są w terminie 3 dni do 

zczególności do przystępowania do 
przeprowadzane one będą w ramach zajęć oraz innych form sprawdzających 
i inne formy sprawdzania postępów w nauce dostosowane będą do wieku uczestników. 

rojektu (w uzasadnionych przypadkach z udziałem 
do wypełniania ankiet i formularzy związanych 

ku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w trakcie trwania zajęć, 
uczestnika projektu zobowiązany jest niezwłocznie do złożenia pisemnego oświadczenia 

wg wzoru stanowiącego

uczestnik Projektu zostaje wykreślony przez Dyrektora
rojektu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2

dostarczenia pisemnej informacji/oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w P

ygnacji uczestnika z udziału w Projekcie przekazywane
wraz z oświadczeniem o rezygnacji
Na  podstawie 

Projektu. 

§ 5 
Postanowienia końcowe

rojektu, na stronie internetowej 
wsparciem w ramach Projektu. 

piekun prawny

dnia 1 września 2017 r. 

zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do Regulaminu, o których 
biorących udział w zajęciach dodatkowych będą niezwłocznie informowani za 

zkoły i wychowawców poszczególnych klas. 

i Oświadczenie uczestnika projektu

Klasy I-III 
Klasy IV-VII 

 

nieobecności na zajęciach 
Oświadczenie o rezygnacji z udziału w zajęciach dodatkowych
Zawiadomienie o rezygnacji z udziału w zajęciach dodatkowych

Szyce, dnia 28.08.2017 r.

 

program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy
i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś

 Koordynatora

przystępowania do 
przeprowadzane one będą w ramach zajęć oraz innych form sprawdzających 
i inne formy sprawdzania postępów w nauce dostosowane będą do wieku uczestników. 

rojektu (w uzasadnionych przypadkach z udziałem 
do wypełniania ankiet i formularzy związanych z realizowanym

rojekcie w trakcie trwania zajęć, 
uczestnika projektu zobowiązany jest niezwłocznie do złożenia pisemnego oświadczenia 

wg wzoru stanowiącego Załącznik nr

rojektu zostaje wykreślony przez Dyrektora
jednak nie później niż w ciągu 2

o rezygnacji z uczestnictwa w P

ygnacji uczestnika z udziału w Projekcie przekazywane
wraz z oświadczeniem o rezygnacji
Na  podstawie zawiadomienia 

Postanowienia końcowe 

na stronie internetowej 

prawny po zapoznaniu

dnia 1 września 2017 r.  

zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do Regulaminu, o których 
biorących udział w zajęciach dodatkowych będą niezwłocznie informowani za 

zkoły i wychowawców poszczególnych klas. 

i Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie o rezygnacji z udziału w zajęciach dodatkowych 
Zawiadomienie o rezygnacji z udziału w zajęciach dodatkowych 

, dnia 28.08.2017 r. 

program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy
i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś” 

Koordynatora. 

przystępowania do testów sprawdzających, o ile 
przeprowadzane one będą w ramach zajęć oraz innych form sprawdzających postępy w
i inne formy sprawdzania postępów w nauce dostosowane będą do wieku uczestników. 

rojektu (w uzasadnionych przypadkach z udziałem rodziców/
z realizowanym Projektem. 

rojekcie w trakcie trwania zajęć, 
uczestnika projektu zobowiązany jest niezwłocznie do złożenia pisemnego oświadczenia 

Załącznik nr 7 do Regulaminu

rojektu zostaje wykreślony przez Dyrektora
jednak nie później niż w ciągu 2

o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie. 

ygnacji uczestnika z udziału w Projekcie przekazywane jest do 
wraz z oświadczeniem o rezygnacji

zawiadomienia Biuro Projektu 

na stronie internetowej Gminy oraz w każdej szk

zapoznaniu się z niniejszy

zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do Regulaminu, o których 
biorących udział w zajęciach dodatkowych będą niezwłocznie informowani za 

zkoły i wychowawców poszczególnych klas.  

i Oświadczenie uczestnika projektu: 

program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy
 

testów sprawdzających, o ile 
postępy w nauce

i inne formy sprawdzania postępów w nauce dostosowane będą do wieku uczestników.  

rodziców/opiekunów prawnych) 
rojektem.  

rojekcie w trakcie trwania zajęć, rodzic/opiekun prawny 
uczestnika projektu zobowiązany jest niezwłocznie do złożenia pisemnego oświadczenia o

do Regulaminu

rojektu zostaje wykreślony przez Dyrektora
jednak nie później niż w ciągu 2 dni od dnia 

rojekcie.  

jest do Biura Projektu 
wraz z oświadczeniem o rezygnacji. Wzór Zawiadomienia

Biuro Projektu 

oraz w każdej szk

niniejszym Regulaminem

zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do Regulaminu, o których rodzice/opiekunowie 
biorących udział w zajęciach dodatkowych będą niezwłocznie informowani za 

 

program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy 

testów sprawdzających, o ile 
nauce. Testy 

opiekunów prawnych) 

opiekun prawny 
o tym fakcie 

do Regulaminu.  

rojektu zostaje wykreślony przez Dyrektora Szkoły 
dni od dnia 

Biura Projektu w 
Wzór Zawiadomienia

Biuro Projektu dokonuje 

oraz w każdej szkole i ich 

Regulaminem

opiekunowie 
biorących udział w zajęciach dodatkowych będą niezwłocznie informowani za 
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testów sprawdzających, o ile 
Testy  

opiekunów prawnych) 

opiekun prawny 
tym fakcie 

zkoły  
dni od dnia 

w 
Wzór Zawiadomienia 

dokonuje 

i ich 

Regulaminem 

opiekunowie 
biorących udział w zajęciach dodatkowych będą niezwłocznie informowani za 


