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Załącznik nr 5 

       do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

KRYTERIA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU 

„Nowoczesna edukacja - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów  
I i II LO Cieszynie” 

 

Formy wsparcia Kryterium (w kolejności) Zasada Źródło informacji 

Zajęcia 

dodatkowe: 

1. Test 

kwalifikacyj

ny z 

danego 

przedmiotu 

(40%) 

2. Średnia 

ocen z 

ostatniego 

roku 

szkolnego 

(półrocza w 

przypadku 

uczniów 

klas I) 

(35%) 

3. Opinia 

nauczyciela 

z danego 

przedmiotu 

nt. jego 

wyników 

(25%) 

Najwyższe miejsce na liście 

uzyskają uczniowie, którzy 

uzyskają odpowiednio 

najwięcej/najmniej punktów na 

teście kwalifikacyjnym, będą mieli 

odpowiednio najniższą/najwyższą 

średnią ocenę (końcową – roczną 

/ półroczną) oraz uzyskają 

wskazanie nauczyciela z danego 

przedmiotu 

 zaświadczenie* 

1. Zajęcia 

wyrównawcze 

4. Preferowani 

będą 

uczniowie o niskich 

wynikach w nauce 

z danego 

przedmiotu(<3-

10pkt) 

5. W przypadku 

zbyt dużej ilości 

chętnych drugim z 

kolei kryterium 

będzie niższa 

średnia ocen z 

wszystkich 

przedmiotów-3pkt 

Najwyższe miejsce na liście 

uzyskają uczniowie, którzy będą 

mieli najniższą ocenę (końcową – 

roczną / półroczną) z danego 

przedmiotu, a jednocześnie mają 

najniższą średnią ocen z 

ostatniego roku szkolnego 

(półrocza w przypadku uczniów 

klas I) 

 zaświadczenie* 

6. Preferencje: status ucznia zagrożonego przedwczesnym wypadnięciem z 

systemu szkolnictwa(orzeczenia, opinie PPP)–20pkt,-trudna sytuacja materialna 

w rodzinie(korzystanie z pomocy społecznej)–10pkt, niepełnosprawni-10pkt. 

 zaświadczenie* 

7. Kolejność zgłoszeń 

W przypadku uzyskania przez 

większą liczbę osób tej samej 

wartości procentowej o miejscu na 

liście zadecyduje kolejność 

zgłoszeń 

Data wpływu 

formularza 

zgłoszeniowego 

2. Zajęcia 

rozwijające 

uzdolnienia 

4. Preferowani 

będą uczniowie o 

wysokich wynikach 

w nauce z danego 

przedmiotu(>4-

5pkt; 

>5-10pkt) 

5. W przypadku 

zbyt dużej ilości 

chętnych drugim z 

kolei kryterium 

będą 

predyspozycje 

(umiejętność 

samodzielnej 

pracy) do 

osiągnięcia 

sukcesów w 

olimpiadach i 

konkursach (na 

podstawie opinii 

nauczyciela 

danego 

przedmiotu)-3pkt , 

oraz ocena z 

zachowania - 3pkt 

Najwyższe miejsce na liście 

uzyskają uczniowie, którzy będą 

mieli najwyższą ocenę (końcową – 

roczną / półroczną) z danego 

przedmiotu, a jednocześnie mają 

najwyższą średnią ocen z 

ostatniego roku szkolnego 

(półrocza w przypadku uczniów 

klas I) oraz uzyskają wskazanie 

nauczyciela z danego przedmiotu 

 zaświadczenie* 

6. Preferencje: status ucznia zagrożonego przedwczesnym wypadnięciem z 

systemu szkolnictwa(orzeczenia, opinie PPP)–20pkt,-trudna sytuacja materialna 

w rodzinie(korzystanie z pomocy społecznej)–10pkt, niepełnosprawni-10pkt 

 zaświadczenie* 

7. Kolejność zgłoszeń 

W przypadku uzyskania przez 

większą liczbę osób tej samej 

wartości procentowej o miejscu na 

liście zadecyduje kolejność 

zgłoszeń 

Data wpływu 

formularza 

zgłoszeniowego 
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3. Koła 

zainteresowań/fak

ultety maturalne 

4. Preferowani 

będą uczniowie 

o wysokich 

wynikach w 

nauce z danego 

przedmiotu(>4-

5pkt; 

>5-10pkt) 

5. W przypadku zbyt 

dużej ilości chętnych 

drugim z kolei 

kryterium będą 

predyspozycje 

(umiejętność 

samodzielnej pracy) 

do osiągnięcia 

sukcesów w 

olimpiadach i 

konkursach (na 

podstawie opinii 

nauczyciela danego 

przedmiotu)-3pkt , 

oraz ocena z 

zachowania - 3pkt 

Najwyższe miejsce na liście 

uzyskają uczniowie, którzy będą 

mieli najwyższą ocenę (końcową – 

roczną / półroczną) z danego 

przedmiotu, a jednocześnie mają 

najwyższą średnią ocen z 

ostatniego roku szkolnego 

(półrocza w przypadku uczniów 

klas I) oraz uzyskają wskazanie 

nauczyciela z danego przedmiotu 

 zaświadczenie* 

6. Preferencje: status ucznia zagrożonego przedwczesnym wypadnięciem z 

systemu szkolnictwa(orzeczenia, opinie PPP)–20pkt,-trudna sytuacja materialna 

w rodzinie(korzystanie z pomocy społecznej)–10pkt, niepełnosprawni-10pkt 

 zaświadczenie* 

7. Kolejność zgłoszeń 

W przypadku uzyskania przez 

większą liczbę osób tej samej 

wartości procentowej o miejscu na 

liście zadecyduje kolejność 

zgłoszeń 

Data wpływu 

formularza 

zgłoszeniowego 

Zajęcia 

pozaszkolne: 
 

W zajęciach pozaszkolnych biorą 

udział wszyscy chętni Uczestnicy 

Projektu biorący udział w 

zajęciach dodatkowych 

 

Zajęcia dla 

nauczycieli 

1. Kolejność zgłoszeń 

W przypadku uzyskania przez 

większą liczbę osób tej samej 

wartości procentowej o miejscu na 

liście zadecyduje kolejność 

zgłoszeń 

Data wpływu 

formularza 

zgłoszeniowego 

Preferencje:  

-nie posiadających do tej pory certyfikatów i kwalifikacji(10pkt)  

-posiadający do 2 certyfikatów(5pkt) 

-powyżej 2certyfikatów (0pkt) 

 

 

*zaświadczenie dyrektora szkoły 

 

 

 
UWAGA! 
 
W przypadku zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie nauk 
matematycznych i ICT preferencje rekrutacyjne zostaną zapewnione dziewczętom wykazującym 
zainteresowania w tym zakresie(z uwagi na osiąganie słabszych wyników w w/w zakresie) - 3pkt.  

 


