
 
 

 

Zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów  
w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu 

Małopolska tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II.  
Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 3 

 
1. Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu prowadzone są w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej 

w Sosnowicach w formie koła zainteresowań z nauk matematyczno-przyrodniczych oraz zajęć 
wyrównawczych z języka angielskiego. 

2. Zajęcia pozalekcyjne umożliwiają zainteresowanym uczniom doskonalić umiejętność porozumiewania 
się w języku angielskim oraz poszerzyć swoją wiedzę w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych. 

3. W zajęciach pozalekcyjnych biorą bezpłatny udział uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej 
w Sosnowicach. 

4. Rodzic/Opiekun prawny ucznia zainteresowanego udziałem w zajęciach pozalekcyjnych składa 
formularz rekrutacyjny do sekretariatu szkoły. 

5. W procesie rekrutacji brane są pod uwagę, w odniesieniu do danego ucznia: 
a) wynik przeprowadzonej diagnozy przedmiotowej, 
b) uzyskiwane wyniki w nauce, 
c) opinia nauczyciela uczącego danego przedmiotu. 

6. Kryteria wymienione w pkt. 5 dotyczą odpowiednio: 
a) matematyki, przyrody, fizyki, chemii, geografii, biologii - jeśli uczeń zainteresowany jest udziałem 

w kole zainteresowań z nauk matematyczno-przyrodniczych, 
b) języka angielskiego, jeśli uczeń zainteresowany jest udziałem w zajęciach wyrównawczych z języka 

angielskiego. 
7. W przypadku dużego zainteresowania i zgłoszenia się na zajęcia pozalekcyjne większej liczby uczniów 

zadecyduje kolejność zgłoszeń.  
8. Uczniowie, którzy nie zostaną zakwalifikowani na zajęcia w wyniku przeprowadzonej rekrutacji będą 

wpisani na listę rezerwową.  
9. Rekrutacja na zajęcia prowadzona jest zgodnie z harmonogramem: 

 

 2 – 5 stycznia 2023r. zgłoszenie uczestnika 

9 – 10 stycznia 2023r. weryfikacja zgłoszeń 

 11 stycznia 2023r. ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na poszczególne zajęcia 

12 – 13 stycznia 2023r złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna deklaracji uczestnictwa w 
projekcie  

 

10. Rodzic/prawny opiekun ucznia, po zakwalifikowaniu się dziecka do udziału w zajęciach jest 
zobowiązany złożyć deklarację uczestnictwa w projekcie. 

11. Odmowa wypełnienia i złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt. 10, uniemożliwia udział w zajęciach 
pozalekcyjnych. 

12. Uczeń, który zakwalifikował się do udziału w zajęciach pozostaje ich uczestnikiem na czas trwania 
realizacji projektu. 

13. Jeśli uczeń nie zostanie zakwalifikowany do projektu, rodzic/prawny opiekun ma prawo złożyć 
odwołanie do Dyrektor Szkoły, które zostanie rozpatrzone nie później niż w terminie 7 dni od dnia 
wpłynięcia pisma. 

14. Szczegółowy harmonogram i tematyka spotkań podane zostają na pierwszych zajęciach pozalekcyjnych. 
15. Uczeń zakwalifikowany do udziału w zajęciach jest zobowiązany w nim aktywnie uczestniczyć. 

16. Uczeń, który w sposób nieusprawiedliwiony opuści trzy kolejne zajęcia lub nie uczestniczy aktywnie 
w zajęciach, może zostać skreślony z listy uczestników, a jego miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej. 

 


