
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lutyni – pani Jadwiga Rybacka wraz z Gminą Miękinia oraz Gminą Wrocław zaprasza do 

udziału w projekcie pn. „Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF” realizowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.2 

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WROF.                                               

Zajęcia w ramach projektu: 

• rozwijające uzdolnienia – „Odkrywca” dla klas IV (lista zamknięta); 

• dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki dla klas IV i V; 

• koło zainteresowań, geograficzno – fizyczne dla klas V (lista zamknięta); 

• koło zainteresowań, biologiczno – chemiczne „Mały eksperymentator” dla klas IV i V; 

• koło informatyczne (rekrutacja w trakcie – do 31.01.2020r.); 

• pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla klas IV i V (lista zamknięta).  

 

Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty. Prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości płci kobiet  

i mężczyzn, tj. w Projekcie mogą uczestniczyć wszyscy spełniający kryteria kwalifikacyjne bez względu na płeć, niepełnosprawność, 

światopogląd. Zajęcia będą prowadzone z uwzględnieniem wyrównywania szans kobiet i mężczyzn. 

 Projekt realizowany jest na terenie województwa dolnośląskiego w okresie od 01.09.2019r. do 31.08.2021r.  

Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w Projekcie jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie szkoły. 

Jadwiga Rybacka 



Rekrutacja: 

Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty. Prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości płci kobiet i mężczyzn, tj. w Projekcie 

mogą uczestniczyć wszyscy spełniający kryteria kwalifikacyjne bez względu na płeć, niepełnosprawność, światopogląd. 

1. Kwalifikacji Uczestników/-czek do Projektu dokona Komisja Rekrutacyjna. 

2. Osoby, które spełnią kryteria uczestnictwa w Projekcie, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie z powodu braku miejsc, zostaną 

umieszczone na liście rezerwowej według kolejności zgłoszeń. 

3. Uczestnicy Projektu, przed złożeniem dokumentów zgłoszeniowych, mają obowiązek zapoznać się z treścią załączonego Regulaminu. 

4. Dokumenty rekrutacyjne (wypełnione czytelnie, kompletne, opatrzone datą oraz imieniem i nazwiskiem; nie podlegają zwrotowi): 

a) formularz rekrutacyjny, 

b) zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego (w przypadku uczniów niepełnoletnich), na wzorze przekazanym przez Organizatora Projektu, przyjmowane będą 

osobiście w sekretariacie szkoły. 

5. O wynikach rekrutacji i zakwalifikowaniu do Projektu uczniowie zostaną powiadomieni przez wychowawców. 

6. Warunkiem kwalifikowalności Uczestnika/-czki Projektu jest: 

a) spełnienie wymogów formalnych – złożenie w terminie w sekretariacie szkoły kompletu, prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych  

i oświadczeń (w przypadku osób poniżej 18 lat także oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego), 

b) uczęszczanie do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lutyni, 

c) uzyskanie danych o Uczestniku/-czce, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, tj. m. in. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie lub danych, 

potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji. 

7. Dodatkowymi kryteriami punktowymi będą: 

a) test kwalifikacyjny (40%) ON (3pkt), 

b) opinia nauczyciela o U. z danego przedmiotu nt. jego wyników (25%), 

c) średnia ocen (35%). 

Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisów i odbioru dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie szkoły. 

 


