
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

       

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie 

" Wysoka jakość edukacji w Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie” 

 

 
 

§ 1 

Informacje ogólne 

 

 

1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Wysoka jakość edukacji w Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół 

w Wołczynie” w Gminie Wołczyn.  
 

2. Projekt  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, IX. Wysoka Jakość Edukacji, 9.1 Jakość edukacji, 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego 

 

3. Realizatorem projektu jest  Gmina Wołczyn, Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn. 

 

4. Biuro projektu mieści się w Urzędzie Gminy Wołczyn, Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn. 

 

5. Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. w Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie. 
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§ 2 

Cele i zakres wsparcia 

 

1. Projekt ma na celu poprawę efektywności i jakości kształcenia w Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół na terenie Gminy Wołczyn (woj. 

Opolskie) poprzez realizację w roku szkolnym 2016/2017 następujących zadań: 

-kształtowanie i rozwój u uczestników kompetencji kluczowych, stworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie 

eksperymentu, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie kompetencji informatycznych i korzystanie z nowoczesnych TIK, objęcie 

wsparciem uczestników ze specjalnymi  potrzebami edukacyjnymi oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji n-li.  

2. Wsparciem objętych zostanie łącznie 186 uczestników. 

 

§ 3 

Rekrutacja 

 

1. W procesie rekrutacji uczestnicy wypełnią dokumenty rekrutacyjne, tj. deklaracje udziału w projekcie.  

2. Do udziału w projekcie uprawnieni są wyłącznie uczniowie z Gimnazjalno-Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie. 

3. Na zajęcia rekrutowani będą uczniowie/uczennice zgodnie ze zdiagnozowanymi w każdej ze szkół ich indywidualnymi potrzebami, 

zainteresowaniami i predyspozycjami. 

4. Zostanie utworzona lista uczestników oraz lista rezerwowa.  

5. W przypadku nie zrekrutowania zakładanej liczby osób, Wnioskodawca przeprowadzi rekrutację uzupełniającą. W trakcie rekrutacji zostanie 

zapewniona równość szans płci, tj. kryterium płci nie będzie miało wpływu na decyzję o przyjęciu. Ponadto, osoby niepełnosprawne będą 

miały pierwszeństwo udziału w zajęciach. 

6. O zakwalifikowaniu do projektu Dyrektor szkoły powiadamia ucznia i jego opiekuna prawnego. Powiadomienie winno być skuteczne i 

dokonane w sposób zwyczajowo przyjęty w danej szkole w sprawach kontaktów z rodzicami uczniów/uczennic. 
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§ 4 

Uczestnictwo w projekcie  

1. Zajęcia odbywać się będą w okresie od 01.09.2016 do 30.06.2017 w udostępnionych na potrzeby realizacji projektu salach 

dydaktycznych, 1 x w tygodniu (na grupę). 

2. Wsparciem - zgodnie z przeprowadzoną diagnozą - zostaną objęci uczniowie obu szkół wchodzących w skład Gimnazjalno-Licealnego 

Zespołu Szkół, tj. Publicznego Gimnazjum im. JP II oraz Liceum Ogólnokształcącego. 

3. Realizowane zajęcia przyczynią się w szczególności do rozwoju kompetencji kluczowych. Zajęcia prowadzone będą przez kadrę 

posiadającą kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia poszczególnych zajęć. 

4. Zajęcia prowadzone będą w sposób niestereotypowy i równościowy. Podczas zajęć nauczyciele promować będą postawy szacunku dla 

odmienności i różnic, uznawania równych praw i obowiązków, bez względu na płeć. Zadaniem nauczycieli będzie budowanie wśród 

uczniów świadomości możliwości dokonywania wyborów bez względu na społeczne oczekiwania wobec danej płci. 

5. Osoby prowadzące zajęcia zostaną wybrane w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą PZP.  

Liceum Ogólnokształcące Tryb zajęć 
Ilość 

grup 

Ilość godzin 

na grupę 

Ilość godzin 

łącznie 

Zajęcia rozwijające- Język angielski z native speakerem grupowe 1 30 30 

Zajęcia rozwijające- Język angielski z native speakerem grupowe 1 30 30 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe grupowe 1 10 10 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe  indywidualne  - 2h/os 16 

Zajęcia rozwijające oparte na metodzie  

eksperymentu z matematyki 
grupowe 1 30 30 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oparte na metodzie 

eksperymentu z matematyki 
grupowe 1 30 30 

Zajęcia rozwijające oparte na metodzie  

eksperymentu z fizyki 
grupowe 1 30 30 

Zajęcia rozwijające oparte na metodzie  

eksperymentu z geografii 
grupowe 1 30 30 

Zajęcia rozwijające kompetencje z TIK grupowe 1 30 30 
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Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II Tryb zajęć 
Ilość 

grup 

Ilość godzin 

na grupę 

Ilość godzin 

łącznie 

Zajęcia rozwijające-  

Język angielski z native speakerem 
grupowe 2 30 60 

Zajęcia rozwijające- Język angielski grupowe 2 30 60 

Indywidualizacja nauczania - warsztaty rozwijające 

umiejętność uczenia się i kompetencje społeczne 
grupowe 1 10 10 

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i inicjatywność 

- grupa teatralna 
grupowe 1 30 30 

Koło zainteresowań- Matematyka grupowe 1 30 30 

Zajęcia rozwijające- Matematyka grupowe 1 30 30 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze- Matematyka grupowe 1 30 30 

Zajęcia rozwijające oparte na metodzie eksperymentu z 

biologii i chemii 
grupowe 1 60 60 

Zajęcia rozwijające kompetencje z TIK grupowe 1 30 30 

Zajęcia rozwijające kompetencje z TIK, w tym dla uczniów 

z niepełnosprawnością umysłową 
grupowe 1 30 30 

 

 

 

 

 


