
   

Regulamin rekrutacji ucznia do projektu „Niebo nad Astrobazami 

– rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” 

  

1. Rekrutacja uczestników Projektu uwzględnia zasadę równych szans poprzez 

zapewnienie uczestnikom możliwości udziału w Projekcie bez względu na płeć oraz 

stopień niepełnosprawności.  

2. Wsparcie w ramach Projektu przewidziane jest dla uczniów wszystkich  klas  liceum 

oraz szkoły podstawowej specjalnej Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie.  

3. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do dostarczenia pełnej wymaganej dokumentacji 

wskazanej na stronie internetowej Projektu – deklaracja udziału w projekcie i 

wypełniony kwestionariusz uczestnictwa w projekcie.  

4. Formularze będą wypełniane przez uczniów w elektronicznym generatorze dostępnym  

na stronie internetowej Projektu, który będzie gromadził dane uczestników wyłącznie  

na potrzeby realizacji Projektu, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych 

osobowych, RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego 

dotyczącego ochrony danych osobowych.  

5. O zakwalifikowaniu ucznia do Projektu będzie decydować komisja rekrutacyjna 

powołana w szkole. Komisja rekrutacyjna (3 osobowa) składać się będzie z 

przedstawiciela dyrekcji szkoły oraz koordynatorów astrobazy lub nauczycieli 

zaangażowanych w projekt.  

6. Regulamin rekrutacji uczniów do każdego rodzaju wsparcia zawiera następujące 

kryteria:  

• motywacja ucznia do udziału w Projekcie,  

• wiedza i umiejętności ucznia niezbędne do realizacji działań przewidzianych w 

projekcie,  

• oceny szkolne z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych,  

• udział ucznia w kołach zainteresowań, zajęciach dodatkowych 

• osiągnięcia ucznia w konkursach z przedmiotów matematyczno- 

przyrodniczych lub innych.  

• rekomendacja wychowawcy klasy,  

7. Dla każdego ucznia komisja rekrutacyjna wypełni Oświadczenie o spełnieniu 

kryteriów uprawniających do otrzymania wsparcia w ramach projektu „Niebo nad 

Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe”. Oświadczenie musi być dołączone 

w formie papierowej do pozostałych dokumentów rekrutacyjnych uczniów i 

przekazane wraz z nimi do biura Projektu.  

8. W wyniku prac ww. komisji powstaną listy uczestników dla każdego rodzaju 

wsparcia. Szkolna komisja rekrutacyjna utworzy również listy rezerwowe uczestników 

Projektu, którzy uprawnieni będą do uczestnictwa w zajęciach w przypadku rezygnacji 

lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.  

9. Ilość punktów przyznawanych za poszczególne kryteria osobom rekrutowanym do 

projektu zawiera poniższa tabela. (zał. 1) 

 

http://1lo-swiecie.home.pl/niebo/KWESTIONARIUSZ.pdf
http://1lo-swiecie.home.pl/niebo/KWESTIONARIUSZ.pdf


  

Zał. 1.  

 

1. Imię i nazwisko ucznia……………………………………………………………….. 

 

2. Klasa …………………………………………………………………………………. 

 

3. Szkoła ………………………………………………………………………………… 

 

 

Kryterium 

 

Punkty 

motywacja ucznia do udziału 

w projekcie,  

  

 

od 0 do 3          ………… 

wiedza i umiejętności ucznia niezbędne 

do realizacji działań przewidzianych w 

projekcie,  

 

 

od 0 do 3           ………… 

oceny szkolne z przedmiotów 

matematyczno- przyrodniczych,  

 

 

od 0 do 3           ………… 

udział ucznia w kołach zainteresowań, 

zajęciach dodatkowych, itp. 

 

 

od 0 do 2             

…………. 

 

osiągnięcia ucznia w konkursach  

z przedmiotów matematyczno- 

przyrodniczych lub innych 

 

 

od 0 do 2            .………… 

rekomendacja wychowawcy klasy,   

od 0 do 1            …………. 

razem  

od 0 do 14          ………….. 

  

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

(podpisy komisji rekrutacyjnej) 


