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INSTRUKCJA REKRUTACJI UCZNIÓW/UCZENNIC 

DO PROJEKTU „ZAPLANUJ SWOJĄ KARIERĘ” 

 

 
Projekt realizowany będzie w następujących etapach i terminach: 

 

1. Indywidualne doradztwo zawodowe: łącznie 3 godziny na osobę przez cały okres 

trwania projektu w następujących terminach:  

 - 2 godzina w okresie listopad/grudzień 2012 – luty 2013, 

 - 1 godzina w okresie kwiecień – czerwiec 2014, 

 

2. Kursy językowe profilowane: łącznie 180 godzin na grupę (tj. na osobę) przez cały 

okres trwania projektu, tj. po ok. 3 godziny lekcyjne (45 minut) w tygodniu. 

Termin realizacji zajęć z języka obcego: marzec 2013 – czerwiec 2014.  

 

3. Zajęcia interdyscyplinarne profilowane - łącznie 45 godzin na grup dla każdego 

profilu przez cały okres trwania projektu, tj. po 1 godzinie lekcyjnej (45 minut) w 

tygodniu. Termin realizacji zajęć: marzec 2013 –  czerwiec 2014. 

  

4. Warsztaty profilowane - łącznie 45 godzin na grup dla każdego profilu przez cały 

okres trwania projektu, tj. po 1 godzinie lekcyjne (45 minut) w tygodniu. Termin 

realizacji zajęć: marzec 2013 –  czerwiec 2014. 

  

Ilość uczniów koniecznych do rekrutowania przez każde z Liceów znajduje się w 

osobnym pliku pod nazwą „Zestawienie_formy_wsparcia.xls” 

 

Sposób rekrutacji: Etap I 

1. Zbieranie dokumentów rekrutacyjnych trwać będzie od 12 listopada do 16 

listopada. Zebrać należy: 

 formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2 do regulaminu). W części I „Dane 

osobowe uczestnika/uczestniczki projektu” uczeń wpisuje swoje dane. W 

części II „dane szkoły” uczeń podaje szkołę do której uczęszcza. Formularz 

podpisuje rodzic/opiekun prawny z podaniem daty w przedziale od 12 

listopada do 16 listopada. 

 oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu (załącznik nr 4 do 

regulaminu). Wykropkowane miejsce w punkcie 4 można zostawić puste bądź 
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też można tam wstawić kreseczkę „-”. Oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun 

prawny z podaniem daty w przedziale od 12 listopada do 16 listopada. 

 rekomendacja wychowawcy (załącznik nr 5 do regulaminu) podpisuje 

wychowawca ucznia z podaniem daty w przedziale od 12 listopada do 16 

listopada. 

 

Daty na wskazanych powyżej dokumentach powinny być takie same. 

 

2. Po zebraniu wyżej wymienionych dokumentów sporządzić należy: 

 listę podstawową uczniów/uczennic (załącznik nr 9 do regulaminu).  Na 

liście podaje się w kolejności alfabetycznej wszystkich uczniów ze szkoły, 

którzy będą brać udział w projekcie z podaniem przyznanej punktacji (czyli 

punktacji z rekomendacji). Dodatkowo pod listami podaje się liczbę ogólną z 

podziałem na płeć. Listę sporządza Koordynator Szkolny (z datą 22 

listopada), natomiast zatwierdza Koordynator Projektu (z datą 22 listopada). 

 lista rezerwowa uczniów/uczennic (załącznik nr 11 do regulaminu). Na 

liście podaje się w kolejności alfabetycznej  uczniów ze szkoły, którzy nie 

zakwalifikowali się do udziału w projekcie z podaniem przyznanej punktacji 

(czyli punktacji z rekomendacji). Dodatkowo pod listami podaje się liczbę 

ogólną z podziałem na płeć. Listę sporządza Koordynator Szkolny (z datą 22 

listopada), natomiast zatwierdza Koordynator Projektu (z datą 22 listopada). 

 

3. Wszyscy uczniowie, którzy zostaną umieszczeni na liście podstawowej 

przedkładają deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 8 do 

regulaminu). W wykropkowane miejsce wpisuje się imię i nazwisko ucznia. 

Deklarację podpisuje rodzic/opiekun prawny z podaniem daty 23 listopada.  

 

4. Gdyby któryś z uczestników zrezygnował z udziału w projekcie w trakcie jego 

trwania musi wypełnić deklarację rezygnacji (załącznik nr 13 do regulaminu. 

 

Dostarczenie dokumentów 

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty (za wyjątkiem deklarację uczestnictwa) 

należy dostarczyć do Koordynatora Projektu najpóźniej do 22 listopada w godzinach 

07.30 – 15.30, pok. nr 34.  
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Zajęcia przewidziane w ramach projektu mogą rozpocząć się na przełomie listopada i 

grudnia (dokładny harmonogram doradztwa ustalony zostanie z przedstawicielami CIZ). 

 

Sposób rekrutacji w ramach Etapu II  

1. Zbieranie dokumentów rekrutacyjnych nastąpi po zakończeniu doradztwa 

(prawdopodobny termin to koniec pierwszego lub początek drugiego semestru).  

Od wszystkich uczniów zebrać należy  formularz wyboru form wsparcia (załącznik nr 

14 do regulaminu). Obligatoryjne jest wybranie co najmniej jednej z form wsparcia (kurs 

jęz. i/lub zajęcia interdyscyp. i/lub warsztaty), natomiast nie ma obowiązku 

uczestnictwa przez każdego ucznia we wszystkich formach wsparcia. 

 

Podczas wypełniania formularza wyboru form wsparcia należy pamiętać, że uczeń 

może zaznaczyć jedynie te zajęcia, do których przystępuje szkoła. Rodzaj zajęć, w 

których szkoły deklarowały chęć uczestnictwa wraz z wyszczególnieniem minimalnej 

liczby uczestników (z podziałem na płeć) znajduje się w osobnym pliku „liczba 

uczestników”. 

 

 W przypadku kursów językowych profilowanych rekrutacja prowadzona będzie w 

oparciu o wyniki testu kompetencyjnego z języka obcego (minimalnym poziom 

biegłości - A2 lub odpowiedni). W pierwszej kolejności przyjmowani będą 

uczniowie z najlepszymi wynikami). 

 W przypadku zajęć interdyscyplinarnych i warsztatów profilowanych rekrutacja 

będzie prowadzona w oparciu o poniższe kryteria: 

a) oświadczenie o średniej ocen na koniec semestru zimowego z przedmiotów 

w danym profilu. Przyznana liczba punktów jest równa ocenie/średniej ocen.  

b) wyniki testu kompetencyjnego z zakresu przedmiotów w danym profilu. 

Przyznana liczba punktów jest równa ocenie z testu. 

 

O ostatecznym zakwalifikowaniu  uczniów/uczennic  do udziału w zajęciach 

interdyscyplinarnych i warsztatach profilowanych decydująca będzie suma liczby punktów 

uzyskanych za spełnienie kryteriów wskazanych w ppkt a i b. 
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INSTRUKCJA REKRUTACJI NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK DO PROJEKTU 

„ZAPLANUJ SWOJĄ KARIERĘ” 

 

 
1. W projekcie stworzona zostanie platformie e-learningowa, która jest nowoczesnym 

narzędziem informatycznym, przy pomocy którego nauczyciel może zamieszczać 

dodatkowe materiały ćwiczeniowe i prezentacyjne, a uczeń nie traci zajęć nawet w 

trackie długotrwałej nieobecności, ponieważ ma dostęp do wszystkich materiałów po 

zalogowaniu się na platformę w domu. Na platformie zostanie uruchomione forum 

dla uczniów i nauczycieli. W ramach platformy przeprowadzone zostanie szkolenie 

dla  11 Liderów/ek w każdym z Liceów, którzy po odbytym szkoleniu będą 

instruowali pozostałych użytkowników. Będzie to szkolenie 2-dniowe  obejmujące 

tematycznie zarządzanie platformą edukacyjną przygotowaną na potrzeby projektu 

od strony nauczyciela oraz ucznia, rozwiązywanie typowych problemów dla bardziej 

zaawansowanych nauczycieli, efektywną pracę z platformą dla mniej 

zaawansowanych nauczycieli. Ponadto uczestnicy otrzymają skrypt szkoleniowy.  

2. Z każdej ze szkół biorących udział w projekcie zrekrutowany zostanie jeden 

nauczyciel, który przejdzie szkolenie na lidera e-narzędzi w platformie 

e-learningowej. Szkolenie odbędzie się w marcu 2013.  

3. Pełnienie funkcji „Lidera e-narzędzi” (po 1 osobie z każdego LO) jest bezpłatne. 

 
Sposób rekrutacji 

 

1. Zbieranie dokumentów rekrutacyjnych trwać będzie od 12 listopada do 23 listopada. 

Zebrać należy: 

 formularz zgłoszeniowy do Projektu (załącznik nr 3 do Regulaminu). 

wypełnia go nauczyciel chętny do udziału w szkoleniu na lidera e-narzędzi. 

Formularz podpisuje nauczyciel z podaniem daty od 12 do 23 listopada.  

 oświadczenie uczestnika/uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4 do Regulaminu). 

Wykropkowane miejsce w punkcie 4 można zostawić puste bądź też można 

tam wstawić kreseczkę „-”. Oświadczenie podpisuje nauczyciel z podaniem 

daty w przedziale od od 12 do 23 listopada. 
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 rekomendację Dyrektora (załącznik nr 7 do Regulaminu). Rekomendację 

podpisuje Dyrektor wystawiając punkty w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza 

najmniejszą rekomendację, a 5 największą. Rekomendację podpisuje Dyrektor 

z podaniem daty w przedziale od od 12 do 23 listopada. 

 

2. Po zebraniu wyżej wymienionych dokumentów sporządzić należy: 

 listę podstawową wskazującą 1 nauczyciela, który będzie uczestniczyć w 

szkoleniu na lidera e-narzędzi. Listę sporządza Koordynator Szkolny (z datą 26 

listopada), natomiast zatwierdza Koordynator Projektu (z datą 26 listopada) 

 listę rezerwową gdzie wskazani będą nauczyciele, którzy nie dostali się do 

udziału w szkoleniu na lidera e-narzędzi. Listę sporządza Koordynator Szkolny 

(z datą 26 listopada), natomiast zatwierdza Koordynator Projektu (z datą 26 

listopada) 

 

3. Nauczyciel z listy podstawowej podpisuje deklarację 

uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 8 do Regulaminu). 

Deklarację podpisuje nauczyciel z podaniem daty 27 listopada. 

 

Dostarczenie dokumentów 

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty (za wyjątkiem deklarację uczestnictwa) 

należy dostarczyć do Koordynatora Projektu najpóźniej do 26 listopada w godzinach 

07.30 – 15.30, pok. nr 34.  

 


