Załącznik nr 4 do Regulaminu
Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wsparcie na starcie!”
dla Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie

Szczegółowe kryteria rekrutacji na poszczególne formy wsparcia w ramach Projektu „Wsparcie na starcie!”
L.p.

1.

2.

Szkoła
prowadząca
rekrutację

Szkoła
Podstawowa nr
14

Szkoła
Podstawowa nr
14

Wsparcie w ramach projektu

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają wsparcie w
postaci:
- dodatkowych zajęć w praktycznym posługiwaniu
się sprzętem multimedialnym z wykorzystaniem
przez uczniów multibooków, notebooków oraz
zasobów internetowych.

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają wsparcie w
postaci:
- dodatkowych zajęć specjalistycznych, tj.
korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
socjoterapeutycznych, integracji sensorycznej,
- zajęć hipoterapii

Grupa docelowa

Uczniowie klas I-III z
niepełnosprawnością
intelektualną w
stopniu lekkim.
Wsparciem objętych
będzie 10 osób przez
3 lata.

Uczniowie klas I-IV ze
zdiagnozowaną
niepełnosprawnością
intelektualną i
autyzmem
Wsparciem objętych
będzie 6 osób przez
2 lata.

Szczegółowe kryteria rekrutacji
Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu
o następujące kryteria:
1) Frekwencja na zajęciach szkolnych: 20pkt
(średnia badana frekwencja / średnia najwyższa frekwencja x 20 pkt)
2) brak lub ograniczony dostęp do sprzętu z zakresu nowoczesnej
technologii informacyjno - komunikacyjnej (komputer, tablet, laptop,
Internet).
3) Chęć udziału w projekcie 10pkt
W przypadku frekwencji na zajęciach pod uwagę bierze się wyniki
osiągnięte przez ucznia w ostatnim klasyfikacyjnym poprzedzającym
rekrutację, tj. na zakończenie roku szkolnego lub na koniec semestru
O zakwalifikowaniu do projektu w ramach procesy rekrutacji decyduje
wypełnienie następujących warunków:
1)Frekwencja na zajęciach szkolnych: 20pkt
(średnia badana frekwencja / średnia najwyższa frekwencja x 20 pkt)
2)Orzeczenie o niepełnosprawności sprzężonej, w tym autyzm
3)posiadanie statusu ucznia klasy I, II bądź III szkoły podstawowej objętej
projektem;
3) Chęć udziału w projekcie 10 pkt
W przypadku frekwencji na zajęciach pod uwagę bierze się wyniki
osiągnięte przez ucznia w ostatnim okresie klasyfikacyjnym
poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie roku szkolnego lub na
koniec semestru
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Uczniowie zakwalifikowani otrzymają wsparcie w
postaci:
- terapii Uwagi słuchowej metodą A. Tomatisa

Uczniowie klas III-VI
ze zdiagnozowaną
niepełnosprawnością
intelektualną i
autyzmem.
Wsparciem objętych
będzie 10 uczniów
przez 3 lata.

3.

4.

Szkoła
Podstawowa nr
14

Szkoła
Podstawowa nr
14

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają wsparcie w
postaci:
- dodatkowych zajęć dydaktycznych w zakresie
matematyki i przyrody prowadzonych metodą
eksperymentu "Czego nie wiemy o swoim
regionie?".
- dodatkowych zajęć praktycznych w formie
wyjazdów edukacyjnych umożliwiających poznanie
regionu.
- dodatkowych zajęć w praktycznym posługiwaniu
się sprzętem multimedialnym z wykorzystaniem
przez uczniów multibooków, notebooków oraz
zasobów internetowych.
Nauczyciel zakwalifikowany otrzyma wsparcie w
postaci:
- kursu w zakresie obsługi i wykorzystania sprzętu
multimedialnego
- szkolenia z zakresu grafiki komputerowej i
komputerowego składu tekstu
- szkolenia z zakresu tworzenia i montowania filmów
dydaktycznych
- studiów podyplomowych zakresu neurologopedii
- studiów podyplomowych z zakresu integracji

Uczniowie klas IV – VI
z
niepełnosprawnością
intelektualną w
stopniu lekkim wsparciem objętych
będzie 8 uczniów,
przez 3 lata

Nauczyciele
zatrudnieni w Szkole
Podstawowej nr 14
im. Janusza Korczaka
w Koszalinie – 8
nauczycieli

O zakwalifikowaniu do projektu w ramach procesy rekrutacji decyduje
wypełnienie następujących warunków:
1) Frekwencja na zajęciach szkolnych: 20pkt
(średnia badana frekwencja / średnia najwyższa frekwencja x 20 pkt)
2) Orzeczenie o niepełnosprawności sprzężonej, w tym autyzm
3) Posiadanie statusu ucznia klasy III, IV, V bądź VI szkoły podstawowej
objętej projektem;
3) Chęć udziału w projekcie 10pkt
W przypadku frekwencji na zajęciach pod uwagę bierze się wyniki
osiągnięte przez ucznia w ostatnim okresie klasyfikacyjnym
poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie roku szkolnego lub na
koniec semestru
O zakwalifikowaniu do projektu w ramach procesy rekrutacji decyduje
wypełnienie następujących warunków:
1) Frekwencja na zajęciach szkolnych: 20pkt
(średnia badana frekwencja / średnia najwyższa frekwencja x 20 pkt)
2) posiadanie statusu ucznia klasy IV, V bądź VI szkoły podstawowej
objętej projektem;
3) przeprowadzone w szkole rozpoznanie indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych ucznia/uczennicy wskazujących na
potrzebę udziału w określonych zajęciach dodatkowych.
4)Chęć udziału w projekcie 10 pkt
Rekrutacja nauczycieli objętych wsparciem będzie prowadzona w
oparciu o następujące kryteria:
1) Zdobyte punkty w przedziale: 35 pkt.
( Staż pracy: max 15pkt (0-5lat – 3pkt; 6-10lat – 6pkt; 11-15 lat – 9pkt;
16-20 lat – 12pkt; 21 i więcej – 15pkt
Stopień awansu zawodowego: max 20 pkt
stażysta – 5pkt; kontraktowy – 10pkt; mianowany – 15pkt;
dyplomowany – 20pkt)
2)Nauczyciel prowadzący zajęcia z uczniami w ramach projektu
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5.

Oddziały
Gimnazjum nr
12

sensorycznej
- studiów podyplomowych z zakresu pracy i terapii
osób z autyzmem
- szkolenia z terapii metodą Tomatisa
Uczniowie zakwalifikowani otrzymają wsparcie w
postaci:
- doradztwa indywidualnego i grupowego
-dodatkowych zajęć dydaktycznych prowadzonych
metodą eksperymentu z obszaru przedmiotów
przyrodniczych- biologii, chemii, fizyki, geografii
- dodatkowych zajęć w praktycznych z
wykorzystaniem metod TIK(programów i gier
komputerowych, tablicy interaktywnej, rzutnika,
urządzenia wielofunkcyjnego,
- dodatkowych zajęć praktycznych w formie
wycieczek do: Ośrodków Edukacji Ekologicznej,
Centrum Nauki Kopernik, Ogrodów botanicznych,
Muzeum Techniki i Przemysłu, ZOO, Wolińskiego
Parku Narodowego

3)Chęć udziału w projekcie 10pkt

Uczniowie klas II i III
gimnazjalnych .
Wsparciem objętych
będzie 12 uczniów,
po 6 osób w każdym
roku trwania
projektu.

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu o
kryteria:
1) Wyniki w nauce ( biologia, chemia, fizyka, geografia): 25 pkt
(średnia badana/średnia najwyższa x 25 pkt)
2) Frekwencja na zajęciach szkolnych: 20pkt
(średnia badana frekwencja / średnia najwyższa frekwencja x 20 pkt)
3) Ocena z zachowania:15pkt
(wzorowe - 15 pkt, bardzo dobre - 12 pkt, dobre - 9 pkt poprawne - 6 pkt,
nieodpowiednie, naganne - 0 pkt)
W przypadku średniej ocen z przedmiotów, oceny z zachowania oraz
frekwencji na zajęciach pod uwagę bierze się wyniki osiągnięte przez
ucznia w ostatnim okresie klasyfikacyjnym poprzedzającym rekrutację,
tj. na zakończenie roku szkolnego lub na koniec semestru
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