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INSTRUKCJA REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ UCZNIÓW/UCZENNIC 

DO PROJEKTU PN. „KUŹNIA TALENTÓW”

Rekrutacja stanowi istotny etap w realizacji  projektu ponieważ od jej wyników zależy 
powodzenie dalszych planowanych działań. Dlatego też konieczne jest przeprowadzenie 
rekrutacji  uzupełniającej  na  warsztaty,  na  które  nie  zgłosiła  się  wnioskowana  liczba 
osób. Kryteria zastosowane w procesie naboru  mają bezpośredni wpływ na rezultaty 
jakościowe i ilościowe przedsięwzięcia. Dlatego też należy dołożyć wszelkich starań aby 
przebiegła sprawnie.

PROCEDURA REKRUTACJI

Etap  1.:  Zbieranie  dokumentów  rekrutacyjnych  trwać  będzie  od  1  września do  
8 września 2014 r. 
Zebrać należy:

• formularz zgłoszeniowy (zał. nr 2 do Regulaminu)
W Części I „dane osobowe uczestnika/uczestniczki projektu” uczeń podaje swoje dane 
osobowe – WAŻNE ŻEBY UCZNIOWIE WYPEŁNILI WSZYSTKIE POLA,  NIE MOŻE BYĆ 
SKREŚLEŃ
KOD POCZTOWY – nie wystarczy podać 42-300 – należy dokładnie wskazać numer poczty 
np. na ul. Baczyńskiego
PESEL – BARDZO WAŻNE

W Części II „dane szkoły” uczniowie podają dane szkoły do której uczęszczają.

W  Części  III  „wybór  formy  wsparcia”  uczniowie  zaznaczają  chęć  udziału  w  formach 
wsparcia.
Doradztwo     zawodowe – zajęcia grupowe dla uczniów/uczennic gimnazjów są   
obowiązkowe dla wszystkich osób biorących udział w Projekcie.

W ramach Doradztwa zawodowego – zajęcia indywidualne – w każdej szkole  
zaplanowane zostaną dyżury doradcy zawodowego.

Wparcie  psychologiczno-pedagogiczne  –  zajęcia  grupowe  odbywać  się  będą 
obligatoryjnie  w każdej szkole (1 grupa). 

FORMULARZ  PODPISUJE  uczeń  lub  gdy  jest  niepełnoletni  rodzic/opiekun 
prawny z  PODANIEM DATY – WAŻNE: W PRZEDZIALE    OD 1 WRZEŚNIA     DO 8   
WRZEŚNIA   2014 R.    ISTOTNE BY NA KOŃCU W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM 
ZAKREŚLIĆ  WYRAŻAM/NIE  WYRAŻAM ZGODY  NA  WYKORZYSTANIE 
WIZERUNKU.
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• oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu (zał. nr 3 do Regulaminu)

Po zapoznaniu się z treścią oświadczenie podpisuje uczeń lub gdy jest niepełnoletni –
rodzic/opiekun prawny, z podaniem daty w przedziale od 1 DO 8 WRZEŚNIA 2014 r.
Wykropkowane miejsce w punkcie 4 należy pozostawić puste.

• rekomendacja wychowawcy (zał. 4 do Regulaminu)
Podpisuje wychowawca ucznia z podaniem daty w przedziale  od 1 DO 8 WRZEŚNIA 
2014 r.

• potwierdzenie udziału w olimpiadach,  konkursach międzyszkolnych itp. 
(np. zaświadczenie uczestnictwa, dyplom, zaświadczenie nauczyciela)

• zaświadczenie  o  średniej  ocen  z  poprzedniej  klasy  (zał.  nr  5  do 
Regulaminu)

DATY  NA  WSKAZANYCH  POWYŻEJ  DOKUMENTACH 
POWINNY BYĆ TAKIE SAME!!!

Etap 2. Po zebraniu ww. dokumentów, Koordynator Szkolny sporządza:
• listę podstawową uczniów/uczennic (zał. 8 do Regulaminu)

W  pierwszej  kolejności  do  Projektu  zostaną  zakwalifikowani 
uczniowie/uczennice  biorący  udział  w  olimpiadach,  konkursach 
międzyszkolnych itp. 
Na liście podstawowej podaje się w kolejności alfabetycznej wszystkich uczniów ze szkoły, 
którzy będą brać udział w projekcie.

W zależności  od  liczby  uczniów/uczennic  chętnych  na  warsztaty  Koordynator  Szkolny
w porozumieniu z Zespołem Projektowym utworzy Listy rezerwowe uczniów opierając się 
o ustawę o systemie oświaty.

Wszyscy  uczniowie,  którzy  zostaną  umieszczeni  na  Liście  podstawowej 
przedkładają  deklarację  uczestnictwa  w  projekcie  (zał.  6  do  Regulaminu). 
W wykropkowane  miejsce  wpisuje  się  imię  i  nazwisko  ucznia.  Deklarację 
podpisuje uczeń/uczennica lub gdy jest niepełnoletni – rodzic/opiekun prawny, 
BEZ PODANIA DATY!

Dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych 
Wszystkie  wyżej  wymienione  dokumenty  (za  wyjątkiem  Deklaracji  uczestnictwa 
w projekcie)  należy dostarczyć do Koordynatora Projektu najpóźniej do  10 września 
2014 r. w godzinach 07.30 – 15.00 do pokoju 104 Urzędu Miasta Częstochowy.

W  PRZYPADKU  WCZEŚNIEJSZEGO  SKOMPLETOWANIA  DOKUMENTACJI 
REKRUTACYJNEJ  PRZEZ  KOORDYNATORA  SZKOLNEGO  BARDZO  PROSZĘ 
O DOSTARCZENIE JEJ PRZED WYZNACZONYM TERMINEM TJ. 10 września 2014 
r. 
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	Wszyscy uczniowie, którzy zostaną umieszczeni na Liście podstawowej przedkładają deklarację uczestnictwa w projekcie (zał. 6 do Regulaminu). W wykropkowane miejsce wpisuje się imię i nazwisko ucznia. Deklarację podpisuje uczeń/uczennica lub gdy jest niepełnoletni – rodzic/opiekun prawny, BEZ PODANIA DATY!

