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Załącznik nr 4 do Regulaminu 

Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Fabryka Kompetencji Kluczowych” 

dla Szkoły Podstawowej  w Starych Bielicach. 

 

Szczegółowe kryteria rekrutacji na poszczególne formy wsparcia w ramach Projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych” 

 

 

L.P. 
Szkoła prowadząca 

rekrutację 
Wsparcie w ramach projektu 

Grupa docelowa- uczniowie 

klas I- VIII Szkoły Podstawowej 

w Starych Bielicach- łącznie 

235 
Rok szkolny 2019/20-155 

Rok szkolny 2020/21-142 
Razem 235 

Szczegółowe kryteria rekrutacji 

1. Szkoła Podstawowa w 

Starych Bielicach 

Grupowe doradztwo zawodowe dla uczniów 

klas VII- VIII ( 2 grupy x 3 godziny) 

 

Uczniowie klas VII- 

VIII- łącznie 38 osób 

 

W roku szkolnym 

2019/20 kl. VII-VIII- 20 osób 

2020/21- 18 osób 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w 

oparciu o następujące kryteria: 
 
Do udziału w formach wsparcia dotyczących doradztwa 

zawodowego zakwalifikowani zostaną uczniowie klasy VII i VIII 

uczestniczący w projekcie. 

Indywidualne doradztwo zawodowe dla 

uczniów klas VII- VIII ( 36 osób x 2 godziny) 

Uczniowie klas VII- 

VIII- łącznie 38 osób 

 

W roku szkolnym 

2019/20- 20 osób 

2020/21- 18 osób 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w 

oparciu o następujące kryteria: 
 
Do udziału w formach wsparcia dotyczących doradztwa 

zawodowego zakwalifikowani zostaną uczniowie klasy  VII i 

VIII uczestniczący w projekcie. 

Koło komputerowe dla uczniów I-III ( 2 grupy 

x 30 godzin) 

Rok szkolny 2019/20 

 

kl. I-III- 15,  
 

 

rok szkolny 2020/21- 
kl. II-III- 15osób  

 

 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w 

oparciu o następujące kryteria: 

 

1. Wyniki w nauce- w oparciu o ocenę opisową ze świadectwa 

za rok szkolny 2018/2019. 
Nauczyciel- wychowawca przydziela  liczbę punktów od 0 do 

10.  
2. Ocena z zachowania- w oparciu o ocenę opisową ze 

świadectwa za rok szkolny 2018/2019. . 
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grupa docelowa- 30 
osób 

Nauczyciel- wychowawca przydziela liczbę punktów od 0 do 

10. 

3. Chęć udziału w projekcie – 10 pkt.  

4. Frekwencja na zajęciach- max 20 pkt. ( średnia badana 

frekwencja/ średnia najwyższa frekwencja x 20 pkt.) 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów, ocenę opisową, 

oceny z zachowania oraz frekwencję na zajęciach pod uwagę 

bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia w ostatnim okresie 

klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub koniec semestru.  

Koło komputerowe dla uczniów IV- VI ( 2 

grupy x 30 godzin) 

Rok szkolny 2019/20 

 

 kl. IV- VI- 
14osób, 

 

rok szkolny 2020/21- 

 

 kl. IV- VI 14 osób 
 

grupa docelowa- 28 
osób 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w 

oparciu o następujące kryteria: 
Dla klasy IV 

1. Wyniki w nauce- w oparciu o ocenę opisową ze świadectwa 

za rok szkolny 2018/2019. 

Nauczyciel- wychowawca przydziela  liczbę punktów od 0 do 

10. 

2. . Ocena z zachowania- w oparciu o ocenę opisową ze 

świadectwa.  za rok szkolny 2018/2019. . 

Nauczyciel- wychowawca przydziela liczbę punktów od 0 do 

10. 

3. Chęć udziału w projekcie – 10 pkt. 

4. Frekwencja na zajęciach- max 20 pkt. ( średnia badana 

frekwencja/ średnia najwyższa frekwencja x 20 pkt.) 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów, ocenę opisową, 

oceny z zachowania oraz frekwencję na zajęciach pod uwagę 

bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia w ostatnim okresie 

klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub koniec semestru. 

 

Dla klas V- VI 

1. Wyniki w nauce – oceny ze świadectwa 2018/2019 z 

przedmiotów: informatyka i matematyka- max 10pkt; 

celująca- 5 pkt, b. dobra- 4 pkt, dobra- 3 pkt, dostateczna- 2 

pkt, dopuszczająca- 1 pkt. 

2. Ocena z zachowania- oceny ze świadectwa 2018/2019- max 

15 pkt; 
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wzorowe- 15 pkt., b. dobre- 12 pkt. ,dobre- 9 pkt.; poprawne 6 

pkt., nieodpowiednie i naganne 0 pkt; 

3. Chęć udziału w projekcie – 10 pkt. 

4. Frekwencja na zajęciach- max 20 pkt. ( średnia badana 

frekwencja/ średnia najwyższa frekwencja x 20 pkt.) 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów, ocenę opisową, 

oceny z zachowania oraz frekwencję na zajęciach pod uwagę 

bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia w ostatnim okresie 

klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub koniec semestru. 

Być jak Maria Skłodowska -Curie”- koło 

młodego chemika dla zajęcia dla uczniów 

klas VII- VIII( 2 grupy x 30 godzin) 

Rok szkolny 2019/20 kl.VII-VIII- 8 

osób 

Rok szkolny 2020/21kl. VII-VIII- 8 

osób 

Grupa docelowa 16 osób 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w 

oparciu o następujące kryteria: 

 

1. Wyniki w nauce z roku szkolnego 2018/2019- oceny z 

przedmiotów: matematyka, biologia- max 10 pkt; 
celująca- 5 pkt, b. dobra- 4 pkt, dobra- 3 pkt, dostateczna- 2 

pkt, dopuszczająca- 1 pkt. 
2. Ocena z zachowania- ocena ze świadectwa 2018/2019- max 

15 pkt; 

wzorowe- 15 pkt., b. dobre- 12 pkt., dobre- 9 pkt.; poprawne 6 

pkt., nieodpowiednie i naganne 0 pkt; 

3. Chęć udziału w projekcie – 10 pkt. 

4. Frekwencja na zajęciach- max 20 pkt. ( średnia badana 

frekwencja/ średnia najwyższa frekwencja x 20 pkt.) 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów, ocenę opisową, 

oceny z zachowania oraz frekwencję na zajęciach pod uwagę 

bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia w ostatnim okresie 

klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub koniec semestru. 

 

          Świat w obiektywie- koło fotograficzne    

dla klas II- III (2 grupy x 30 godzin) 

Rok szkolny 2019/20- 

kl. II-III- 13 osób 

rok szkolny 2020/21- 

kl. II-IIIIII-13osób 

Grupa docelowa- 13 

osób 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w 

oparciu o następujące kryteria: 

 

1. Wyniki w nauce – w oparciu o ocenę opisową  ze 

świadectwa w roku szkolnym 2018/2019 

 Nauczyciel- wychowawca przydziela  liczbę punktów od 0 do 

10.  

— sformatowano: Kolor czcionki: Czerwony

— sformatowano: Kolor czcionki: Czerwony

— sformatowano: Kolor czcionki: Czerwony

— sformatowano: Kolor czcionki: Czerwony
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2. Ocena z zachowania- w oparciu o ocenę opisową ze 

świadectwa za rok szkolny 2018/2019. 

Nauczyciel- wychowawca przydziela liczbę punktów od 0 do 

10.  

3. Chęć udziału w projekcie – 10 pkt. 

4. Frekwencja na zajęciach- max 20 pkt. ( średnia badana 

frekwencja/ średnia najwyższa frekwencja x 20 pkt.) 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów, ocenę opisową, 

oceny z zachowania oraz frekwencję na zajęciach pod uwagę 

bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia w ostatnim okresie 

klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub koniec semestru. 

Szkolni graficy komputerowi na start”- 

podstawy projektowania strony internetowej 

dla klas V- VII ( 2 grupy x 30 godzin) 

Rok szkolny 2019/20- 

10osób kl.V-VII- 10 osób 

rok szkolny 2020/21- 10 

osób kl.V-VII- 10 osób 

Grupa docelowa kl.V-VII- 20 

osób 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w 

oparciu o następujące kryteria: 

 

1. Wyniki w nauce- ocena ze świadectwa z pza rok szkolny 

2018/2019 z przedmiotów informatyka, plastyka, technika - 

max15 pkt. 
celująca- 5 pkt, b. dobra- 4 pkt, dobra- 3 pkt, dostateczna- 2 

pkt, dopuszczająca- 1 pkt.; 
2. Ocena z zachowania- ocena ze świadectwa za rok szkolny 

2018/2019- max 15 pkt; 

wzorowe- 15 pkt., b. dobre- 12 pkt., dobre- 9 pkt.; poprawne 6 

pkt., nieodpowiednie i naganne 0 pkt; 

3. Chęć udziału w projekcie – 10 pkt. 

 

4. Frekwencja na zajęciach- max 20 pkt. ( średnia badana 

frekwencja/ średnia najwyższa frekwencja x 20 pkt.) 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów, ocenę opisową, 

oceny z zachowania oraz frekwencję na zajęciach pod uwagę 

bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia w ostatnim okresie 

klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub koniec semestru. 

Zajęcia z dykcji i emisji głosu dla klas IV- VII ( 

2 grupy x30 godzin) 

Rok szkolny 2019/20 kl. IV-VII- 

7osób 

rok szkolny 2020/21 KL. IV-VII- 6 

 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w 

oparciu o następujące kryteria:  

Dla klasy IV 

Wyniki w nauce w oparciu o ocenę opisową ze świadectwa za 

— sformatowano: Kolor czcionki: Czerwony
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Grupa docelowa - kl. IV-VII 

13osób 

rok szkolny 2018/2019.  
Nauczyciel- wychowawca przydziela  liczbę punktów od 0 do 

10. 

2. Ocena z zachowania w oparciu o ocenę opisową ze 

świadectwa za  rok szkolny 2018/2019. 

Nauczyciel- wychowawca przydziela liczbę punktów od 0 do 

10 pkt.. 

3. Chęć udziału w projekcie – 10 pkt. 

 

4. Frekwencja na zajęciach- max 20 pkt. ( średnia badana 

frekwencja/ średnia najwyższa frekwencja x 20 pkt.) 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów, ocenę opisową, 

oceny z zachowania oraz frekwencję na zajęciach pod uwagę 

bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia w ostatnim okresie 

klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub koniec semestru. 

 

Dla klasy V- VI 

1. Wyniki w nauce ze świadectwa za rok szkolny 2018/2019- 

oceny z przedmiotu muzyka, j. polski- max 10 pkt 
celująca- 5 pkt, b. dobra- 4 pkt, dobra- 3 pkt, dostateczna- 2 

pkt, dopuszczająca- 1 pkt.; 
2. Ocena z zachowania ze świadectwa za rok szkolny 

2018/2019- max 15 pkt; 

wzorowe- 15 pkt., b. dobre- 12 pkt., dobre- 9 pkt.; poprawne 6 

pkt., nieodpowiednie i naganne 0 pkt; 

3. Chęć udziału w projekcie – 10 pkt. 

4. Frekwencja na zajęciach- max 20 pkt. ( średnia badana 

frekwencja/ średnia najwyższa frekwencja x 20 pkt.) 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów, ocenę opisową, 

oceny z zachowania oraz frekwencję na zajęciach pod uwagę 

bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia w ostatnim okresie 

klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub koniec semestru. 

 

 Szkolne koło teatralne „ Na Maksa” dla klas 

IV- VII ( 2 grupy x 30 godzin) 

Rok szkolny 2019/20 kl. IV-VII- 

13 uczniów 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w 

oparciu o następujące kryteria: 
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 klas IV- VI 

 

rok szkolny 202019/210 kl.- IV- 

VII-13 osób 

 

Grupa docelowa-kl.IV-VII13 

 

Dla klasy IV 

1. Wyniki w nauce – w oparciu o ocenę opisową  ze 

świadectwa w roku szkolnym2018/2019 

 Nauczyciel- wychowawca przydziela  liczbę punktów od 0 do 

10.  

2. Ocena z zachowania- w oparciu o ocenę opisową ze 

świadectwa za rok szkolny 2018/2019. 

Nauczyciel- wychowawca przydziela liczbę punktów od 0 do 

10.  

3. Chęć udziału w projekcie – 10 pkt 

 

4. Frekwencja na zajęciach- max 20 pkt. ( średnia badana 

frekwencja/ średnia najwyższa frekwencja x 20 pkt.) 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów, ocenę opisową, 

oceny z zachowania oraz frekwencję na zajęciach pod uwagę 

bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia w ostatnim okresie 

klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub koniec semestru. 

 

Dla klasy V- VI 

1. Wyniki w nauce- oceny ze świadectwa za rok szkolny 

2018/2019 z przedmiotów : muzyka, j. polski- max 10pkt;  
celująca- 5 pkt, b. dobra- 4 pkt, dobra- 3 pkt, dostateczna- 2 

pkt, dopuszczająca- 1 pkt. 
2. Ocena z zachowania na świadectwie za rok szkolny 

2018/2019- max 15 pkt; 

wzorowe- 15 pkt. ,b. dobre- 12 pkt., dobre- 9 pkt.; poprawne 6 

pkt., nieodpowiednie i naganne 0 pkt; 

3. Chęć udziału w projekcie – 10 pkt. 

4. Frekwencja na zajęciach- max 20 pkt. ( średnia badana 

frekwencja/ średnia najwyższa frekwencja x 20 pkt.) 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów, ocenę opisową, 

oceny z zachowania oraz frekwencję na zajęciach pod uwagę 

bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia w ostatnim okresie 

klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub koniec semestru. 
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 Koło sportowe dla klas III- VI ( 2 grupy x 30 

godzin) 

 

Rok szkolny 2019/20- 

16 osób kl. III-VI- 16 osób 

Rok szkolny 2020/21- 

16 osób IV- kl. IIIIV-VI- 16 osób 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w 

oparciu o następujące kryteria: 

 

Dla klasy III- IV 

1. Wyniki w nauce – w oparciu o ocenę opisową  ze 

świadectwa. w roku szkolnym2018/2019 

 Nauczyciel- wychowawca przydziela  liczbę punktów od 0 do 

10.  

2. Ocena z zachowania- w oparciu o ocenę opisową ze 

świadectwa za rok szkolny 2018/2019. 

Nauczyciel- wychowawca przydziela liczbę punktów od 0 do 

10.  

3. Chęć udziału w projekcie – 10 pkt 

 

4. Frekwencja na zajęciach- max 20 pkt. ( średnia badana 

frekwencja/ średnia najwyższa frekwencja x 20 pkt.) 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów, ocenę opisową, 

oceny z zachowania oraz frekwencję na zajęciach pod uwagę 

bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia w ostatnim okresie 

klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub koniec semestru. 

 

Dla klasy V- VI 

1. Wyniki w nauce ze świadectwa za rok szkolny 2018/2019- 

oceny z przedmiotu w- f- max 5 pkt 
celująca- 5 pkt, b. dobra- 4 pkt, dobra- 3 pkt, dostateczna- 2 

pkt, dopuszczająca- 1 pkt.; 
2. Ocena z zachowania ze świadectwa za rok szkolny 

2018/2019- max 15 pkt; 

wzorowe- 15 pkt. ,b. dobre- 12 pkt., dobre- 9 pkt.; poprawne 6 

pkt., nieodpowiednie i naganne 0 pkt; 

3. Test sprawności fizycznej przygotowany przez nauczyciela 

w-f, punktowany od 0 do 10pkt. 

4. Chęć udziału w projekcie – 10 pkt. 

5. Frekwencja na zajęciach- max 20 pkt. ( średnia badana 

frekwencja/ średnia najwyższa frekwencja x 20 pkt.) 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów, ocenę opisową, 

oceny z zachowania oraz frekwencję na zajęciach pod uwagę 
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bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia w ostatnim okresie 

klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub koniec semestru. 

  Kreowanie wizerunku osobistego dla klas 

 VI- VIII (2 grupy x 30 godzin) 

Rok szkolny 2019/20- 8 

osób kl. VI-VIII- 8 osóbI 

Rok szkolny 2020/21 -8 

osób kl. VI-VIII- 8 osóbI 

grupa docelowa-16 osób 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w 

oparciu o następujące kryteria:. 
1 Ocena z zachowania-ocena na świadectwie za rok szkolny 

2018/2019 max 15 pkt; 
wzorowe- 15 pkt., b. dobre- 12 pkt., dobre- 9 pkt.; poprawne 6 

pkt., nieodpowiednie i naganne 0 pkt; 

2. Chęć udziału w projekcie – 10 pkt. 

4. Frekwencja na zajęciach- max 20 pkt. ( średnia badana 

frekwencja/ średnia najwyższa frekwencja x 20 pkt.) 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów, ocenę opisową, 

oceny z zachowania oraz frekwencję na zajęciach pod uwagę 

bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia w ostatnim okresie 

klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub koniec semestru. 

 

Prowadzenie przez redaktora zajęć 

warsztatowych dla uczniów klas VI- VIII ( 2 

grupy x 15 godzin) 

Rok szkolny 2019/20- 6 osób kl. VI-

VIII- 6 osób 

Rok szkolny 2020/21- 6 osób kl. VII-

VIII- 6 osób 

Grupa docelowa-12osób 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w 

oparciu o następujące kryteria: 

 

1. Wyniki w nauce- oceny ze świadectwa za rok szkolny 

2018/2019 z przedmiotu j. polski- max 5pkt;  
celująca- 5 pkt, b. dobra- 4 pkt, dobra- 3 pkt, dostateczna- 2 

pkt, dopuszczająca- 1 pkt. 
2. Ocena z zachowania- ocena ze świadectwa za rok szkolny 

2018/2019- max 15 pkt; 

wzorowe- 15 pkt. ,b. dobre- 12 pkt., dobre- 9 pkt.; poprawne 6 

pkt., nieodpowiednie i naganne 0 pkt; 

3. Chęć udziału w projekcie – 10 pkt. 

4. Frekwencja na zajęciach- max 20 pkt. ( średnia badana 

frekwencja/ średnia najwyższa frekwencja x 20 pkt.) 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów, ocenę opisową, 

oceny z zachowania oraz frekwencję na zajęciach pod uwagę 

bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia w ostatnim okresie 

klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub koniec semestru. 
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Prowadzenie koła dziennikarskiego „ Szkolni 

redaktorzy” dla uczniów klas VI- VIII ( 2 

grupy x 30 godzin) 

 

Rok szkolny 2019/20- 6 osób kl. VI-

VIII 

Rok szkolny 2020/21- 6 osób kl. VII-

VIII 

Grupa docelowa-12osób 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w 

oparciu o następujące kryteria: 

1. Wyniki w nauce- ocena na świadectwie za rok szkolny 

2018/2019 z przedmiotu j. polski- max 5pkt;  
celująca- 5 pkt, b. dobra- 4 pkt, dobra- 3 pkt, dostateczna- 2 

pkt, dopuszczająca- 1 pkt. 
2. Ocena z zachowania- ocena na świadectwie za rok szkolny 

2018/2019- max 15 pkt; 

wzorowe- 15 pkt. ,b. dobre- 12 pkt., dobre- 9 pkt.; poprawne 6 

pkt., nieodpowiednie i naganne 0 pkt; 

3. Chęć udziału w projekcie – 10 pkt.  

4. Frekwencja na zajęciach- max 20 pkt. ( średnia badana 

frekwencja/ średnia najwyższa frekwencja x 20 pkt.) 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów, ocenę opisową, 

oceny z zachowania oraz frekwencję na zajęciach pod uwagę 

bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia w ostatnim okresie 

klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub koniec semestru. 

Koło szachowe dla klas I- III ( 6 grup x 30 

godzin) 

Rok szkolny 2019/20- 

38 osób kl. I-III 

rok szkolny 2019/20- 38 

osób kl. I-III 

Grupa docelowa 38 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w 

oparciu o następujące kryteria: 

1. Wyniki w nauce – w oparciu o ocenę opisową  ze 

świadectwa w roku szkolnym2018/2019 

 Nauczyciel- wychowawca przydziela  liczbę punktów od 0 do 

10.  

2. Ocena z zachowania- w oparciu o ocenę opisową ze 

świadectwa za rok szkolny 2018/2019. 

Nauczyciel- wychowawca przydziela liczbę punktów od 0 do 

10.  

3. Chęć udziału w projekcie – 10 pkt.  

4. Frekwencja na zajęciach- max 20 pkt. ( średnia badana 

frekwencja/ średnia najwyższa frekwencja x 20 pkt.) 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów, ocenę opisową, 

oceny z zachowania oraz frekwencję na zajęciach pod uwagę 

bierze się wyniki osiągnięte przez ucznia w ostatnim okresie 

klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie 

roku szkolnego lub koniec semestru.  

Zajęcia z integracji sensorycznej dla dzieci z Rok szkolny 2019/20 kl. I-III- 3 Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w 
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niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim z klas I- III (2 grupy x 30 godzin) 

 

 

osoby 

rok szkolny 2020/21 kl. I-III19/20- 3 

osoby 

grupa docelowa-3 osoby 

oparciu o następujące kryteria: 

1. Posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego/ 

opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej wskazującej na 

konieczność objęcia tymi formami pomocy- 20 pkt. 

2. Obserwacje i wskazania wychowawców klas I- III- 15 pkt. 

3. Chęć udziału w projekcie 5 pkt. 

 

Zajęcia z arteterapii dla dzieci z problemami 

natury emocjonalnej i problemami 

komunikacji werbalnej, zaburzeniami 

lękowymi z klas I-III ( 2 grupy x 30 godzin) 

 

Rok szkolny  2019/20 kl. I-III- 6 

osób 

rok szkolny 2020/21 kl. I-III-6 

osób 

Grupa docelowa 6 osób 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w 

oparciu o następujące kryteria: 

1.  Posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego/ 

opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej wskazującej na 

konieczność objęcia tymi formami pomocy- 20 pkt. 

 2. Obserwacje i wskazania wychowawców klas I- III- 15 pkt. 

3. Chęć udziału w projekcie 5 pkt. 

 

2. Szkoła Podstawowa w 

Starych Bielicach 

Nauczyciele zakwalifikowani otrzymają 

wsparcie w postaci: 

- Studia podyplomowe z zakresu integracji 

sensorycznej. 

Rok szkolny 2019/20, 

20/21`- 1 osoba 

Grupa docelowa 1 

Rekrutacja nauczycieli objętych wsparciem będzie 

prowadzona w oparciu o następujące kryteria: 

 

1. Staż pracy; max 15 pkt 

0-5 lat- 3 pkt 

6-10- 6 pkt. 

11-15 lat- 9 pkt. 

16020 lat- 12 pkt. 

21 i więcej- 15 pkt. 

2. Stopień awansu zawodowego, max 20 pkt. 

Stażysta – 5 pkt. 

Kontraktowy- 10 pkt. 

Mianowana- 15 pkt. 

Dyplomowany- 20 pkt. 

3. Ocenę aktywności posiadanych kwalifikacji pod kątem 

prowadzonych zajęć- 10 pkt. 

4. Chęć udziału w projekcie- 10 pkt. 

3. Szkoła Podstawowa w 

Starych Bielicach 

Nauczyciele zakwalifikowani otrzymają 

wsparcie w postaci: 

- Szkolenie dla nauczycieli- Wykorzystanie 

TIK w pracy z dziećmi. 

Rok szkolny 2019/20- 

osób 6 

Grupa docelowa 6 

4. Szkoła Podstawowa w 

Starych Bielicach 

Nauczyciele zakwalifikowani otrzymają 

wsparcie w postaci: 

- Szkolenie dla nauczycieli w zakresie 

programowania. 

Rok szkolny 2019/20-5 

grupa docelowa 5 

 


