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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Nie jestem inny” 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie 

„Nie jestem inny”. 

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

3. Projekt „Nie jestem inny” jest realizowany przez Miasto Suwałki w ramach- 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, działanie 3.1 Kształcenie i edukacja,. 

Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty 

edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji 

kluczowych.  

4. Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Olimpijczyków Polskich w Suwałkach. 

5. Biuro projektu mieści się w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach. 

6. Okres realizacji projektu: od 01 września 2018 roku do 31 sierpnia 2020 roku. 

7. Miejscem realizacji projektu jest Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach, dla której organem 

prowadzącym jest Miasto Suwałki. 

8. Projekt jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Suwałkach. Łącznie 

w projekcie udział weźmie 69 uczniów, w tym 34 dziewcząt i 35 chłopców. 

9. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

a) Beneficjencie – należy przez to rozumieć Miasto Suwałki, 

b) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Nie jestem inny:, 
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c) Uczestników – należy przez to rozumień uczniów i uczennice biorących udział w 

zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu.  

 

§ 2 

Cele i zakres wsparcia 

 

1. Celem projektu jest podniesienie jakości ofert edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 10 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach w zakresie 

kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych oraz 

rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

2. W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia: 

1) zajęcia wspierające dla uczniów dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: 

o Rozwój komunikacji podstawą integracji – zajęcia metodą EEG Biofeedback – 

wieloprofilowe wspomaganie rozwoju, 

o Przy ulicy Wiolinowej – zajęcia umuzykalniające, 

o Poznajemy nasze miasto – projekt edukacyjny – warsztaty, 

o Napiszę i zobaczę – warsztaty z elementami terapii, 

o Nie jestem inny – wspomaganie ucznia niepełnosprawnego, 

o Baw się, poznawaj, rozwijaj – zajęcia psychoedukacyjne, 

o Doświadczaj i odkrywaj – zajęcia o charakterze terapeutycznym 

2) zajęcia dla uczniów zdolnych: 

o Poradnik młodego przedsiębiorcy – projekt edukacyjny – zajęcia rozwijające postawę 

przedsiębiorczą, kreatywną, innowacyjną, 

o Krajobrazy świata – warsztaty przyrodnicze, 

o Pitagoras też był uczniem – koło matematyczne przygotowujące do konkursów 

matematycznych, 

o Mistrz matematyki – zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie z klas I. 

 

 

§ 3  

Zasady rekrutacji kwalifikacji uczestników 

 

1. Rekrutacja uczniów do poszczególnych zajęć będzie prowadzona w I połowie 

października 2018 roku w oparciu o kryteria: 
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1) Podstawowe kryterium dostępu: 

 status ucznia/uczennicy Szkoły Podstawowej nr 10 w Suwałkach. 

2) Kryteria dodatkowe – wspólne dla wszystkich zajęć: 

a) trudna sytuacja materialna (stypendium szkolne lub korzystanie z 

dofinansowania MOPR lub GOPR), 

b) pochodzenie z rodziny dotkniętej bezrobociem. 

3) Kryteria dodatkowe – konkretne dla poszczególnych rodzajów zajęć: 

a) wspierające uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: 

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

 trudności w nauce, 

 inne: niska samoocena, brak wiary we własne możliwości. 

b) dla uczniów zdolnych: 

 deklaracja udziału w konkursach przedmiotowych i olimpiadach, 

 zainteresowania zgodne z charakterem zajęć, 

 średnia ocen z danego przedmiotu powyżej 4,0. 

2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnianie podstawowego kryterium 

dostępu określonego w § 3 pkt 1 ppkt 1 oraz przynajmniej jednego kryterium 

dodatkowego określonego w § 3 pkt 1  ppkt  2 i 3.  

3. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieli uczniowie spełniający łącznie 

największą liczbę kryteriów określonych w § 3 pkt 1  ppkt  2 i 3. 

4. Uczeń/uczennica zainteresowany wzięciem udziału w projekcie zgłasza uczestnictwo 

w projekcie poprzez złożenie podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego Deklaracji 

uczestnictwa w projekcie – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1. 

5. Uczeń/uczennica może uczestniczyć w więcej niż jednej formie zajęć. 

6. Rekrutacja uwzględnia zasady polityki równych szans i równości płci. 

7. Nabór do zajęć przeprowadzi Komisja rekrutacyjna w składzie: nauczyciel przedmiotu 

i/lub wychowawca, pedagog i/lub psycholog, kierownik projektu. 

8. Dyrektor szkoły powołuje Komisję rekrutacyjną i wyznaczając termin w jakim 

przeprowadza się rekrutację. 
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9. Z posiedzenia Komisji rekrutacyjnej sporządza się protokół zawierający listę 

uczestników poszczególnych zajęć oraz listę rezerwową kandydatów na uczestników 

poszczególnych zajęć według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2. 

10. Rezerwową listę kandydatów na uczestników projektu tworzy się w przypadku 

większej ilości uczniów/uczennic kwalifikujących się do udziału w projekcie w 

stosunku do ilości dostępnych miejsc spośród  uczniów/uczennic. 

11. Protokół komisji rekrutacyjnej zatwierdza Dyrektor szkoły. 

12. Listy rekrutacyjne zostaną podane do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń w Szkole, w którym będą odbywały się zajęcia. 

13. Komisja rekrutacyjna ma prawo do przesunięcia ucznia z listy głównej do listy 

rezerwowej, bądź wyłączenie ucznia z dalszej realizacji projektu ze względu na złe 

zachowanie ucznia na terenie szkoły lub podczas zajęć dodatkowych realizowanych w 

ramach projektu. 

14. W przypadku wolnych miejsc możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji. 

 

 

§ 4 

Uczestnictwo w projekcie 

 

1. Zajęcia dodatkowe odbywać się będą w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach. 

2. Po zakwalifikowaniu do projektu uczniowie mają obowiązek regularnego 

uczestnictwa w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. 

3. Uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach prowadzonych w ramach projektu 

nieodpłatnie. 

4. Obecność na zajęciach sprawdzana będzie każdorazowo przez prowadzącego zajęcia 

poprzez sprawdzenie listy obecności.  

5. Nieobecność na zajęciach należy pisemnie usprawiedliwić u prowadzącego zajęcia. 

Pisemne usprawiedliwienie podpisane przez opiekuna prawnego ucznia/uczennicy 

dołącza się do szkolnej dokumentacji projektowej – wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 3. 

6. Uczestnicy  projektu   zobowiązani   są   w   szczególności   do   wypełniania   ankiet   

i   formularzy związanych z realizowanym projektem. 
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7. Uczestnik zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy 

uczestników w przypadku: 

 rezygnacji w szczególnych sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w 

zajęciach (np. choroba, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód),  

 na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia w przypadku rażącego 

naruszenia zasad uczestnictwa w zajęciach, 

 rezygnacja z nauki w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach. 

8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w trakcie trwania zajęć, opiekun 

prawny uczestnika projektu zobowiązany jest niezwłocznie do złożenia pisemnego 

oświadczenia w tym fakcie wraz z podaniem przyczyny rezygnacji – wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 5. 

9. Uczestnik projektu zostaje wykreślony z listy uczestników projektu niezwłocznie, 

jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia pisemnej   

informacji/oświadczenia   o   rezygnacji   z   uczestnictwa   w   projekcie. 

10. W przypadku rezygnacji ucznia/uczennicy z udziału w projekcie, do udziału  

w projekcie zostanie zaproszony pierwszy uczeń/uczennica z listy rezerwowej, jeśli 

wyrazi ponownie wolę wzięcia udziału w projekcie poprzez wypełnienie deklaracji 

uczestnictwa w projekcie. 

 

§ 5 

Prawa uczestnika Projektu 

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do: 

 bezpłatnego udziału w zajęciach, w tym wyjazdach edukacyjnych 

zaplanowanych w ramach niektórych zajęć, 

 bezpłatnego korzystania z materiałów edukacyjnych i dydaktycznych. 

  

 

§ 6 

Obowiązki uczestnika Projektu 

1. W przypadku zakwalifikowania się na zajęcia wszyscy uczestnicy mają obowiązek: 

 złożyć Deklarację uczestnictwa w projekcie, 

 zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu, 

 systematycznie uczestniczyć we wszystkich zajęciach, 
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 przestrzegać punktualności, 

 wypełniać wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, 

 usprawiedliwiać wszystkie nieobecności u nauczyciela prowadzącego zajęcia 

w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia. 

 

§ 7 

Zasady monitoringu, ewaluacji i kontroli 

1. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 

2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji 

projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania 

kontroli projektu. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje na czas trwania projektu. 

2. Regulamin jest dostępny w Biurze projektu oraz na stronie internetowej Szkoły. 

3. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Niniejszy regulamin może 

ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone 

do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków 

umowy o dofinansowanie projektu, pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych 

zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonywania oceny i 

kontroli realizacji projektu oraz z innych powodów o ile wprowadzone zmiany wpłyną 

na możliwość pełniejszego osiągnięcia celów założonych we wniosku o 

dofinansowanie. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają 

odpowiednie reguły wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego, a także 

przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego. 

5. O zmianach w Regulaminie rodzice/opiekunowie prawni uczestników projektu będą 

niezwłocznie informowani poprzez stronę internetową Szkoły. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nie jestem inny 

WZÓR 

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

Nie jestem inny 

Dane uczestnika projektu: 

 

Uczeń/uczennica ...................................................................................................................... 

(imię i nazwisko osoby deklarującej przystąpienie do projektu) 

 klasa ..................... 

Nr PESEL .................................................................................................. 

Adres zamieszkania ucznia: 

Miejscowość ......................................... kod pocztowy .................... poczta ............................... 

Gmina.............................Powiat...................................Województwo......................................... 

Ulica ............................................................ Nr domu/mieszkania ....................................... 

 

Dane opiekuna prawnego: 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego 

................................................................................................................................................. 

Adres zamieszkania opiekuna prawnego: 

Miejscowość ............................................ kod pocztowy .................... poczta ............................ 

Gmina.............................Powiat...................................Województwo......................................... 

Ulica .................................................... Nr domu/mieszkania ........................... 

telefon opiekuna prawnego ..................................................................................... 

e-mail opiekuna prawnego ...................................................................................... 

 Deklaruję udział mojego dziecka w projekcie Nie jestem inny, realizowanym przez 

Szkołę Podstawową nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w 

Suwałkach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 

Kształcenie i edukacja,. Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie 

jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój 

kompetencji kluczowych. 

 
………………………    ……………………………………………………. 

miejscowość, data     czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach dodatkowych realizowanych w 

ramach projektu Nie jestem inny: 

 

 Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że ww. Projekt jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie Nie jestem inny i akceptuję jego warunki. 

 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na ewentualne nieodpłatne wykorzystywanie 

wizerunku mojego dziecka w działaniach informacyjno-promocyjnych związanych z 

realizacją projektu Nie jestem inny. 

 

 W związku z przystąpieniem dziecka do projektu wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych moich i mojego dziecka w celu realizacji projektu zgodnie z 

Wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego. 

 

 Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie 

konsekwencje prawne i odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą. 

 

………………………    ……………………………………………………. 

miejscowość, data     czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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Załącznik do Deklaracji uczestnictwa w projekcie  

Nie jestem inny 

Informacje niezbędne do ustalenia spełniania kryteriów udziału w projekcie określonych w § 

3 regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nie jestem inny 

 

Należy podkreślić właściwą odpowiedź. 

 

1. Czy w poprzednim roku szkolnym uczeń/uczennica miał/miała trudności w nauce? 

a) tak        

b) nie  

 Jeżeli tak,  to proszę podać jakie to były przedmioty: 

....................................................................................................................................................... 

2. Jeżeli miał/miała trudności w nauce to z czego one wynikały? (można zaznaczyć więcej niż 

jedną odpowiedź)  

a) brak wiary we własne możliwości 

b) niska samoocena  

c) inne (jakie?).......................................................................................................................... 

 

3. Jakie wyniki uczeń/uczennica osiągnął/osiągnęła w poprzednim roku szkolnym (proszę wpisać 

średnią ocen)? 

 ....................... 

4. Czy uczeń/uczennica brał/brała lub zamierza brać udział w konkursach lub olimpiadach 

przedmiotowych?  

a) tak       

b) nie 

Jeżeli tak, to proszę podać z jakich przedmiotów: 

.................................................................................................................................................. 

5. Proszę podkreślić zajęcia, w których uczeń/uczennica chciałby/chciałaby uczestniczyć 

(uczeń/uczennica może uczestniczyć w więcej niż jednych zajęciach):  

a) zajęcia wspierające dla uczniów dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: 

- Rozwój komunikacji podstawą integracji – zajęcia metodą EEG Biofeedback – wieloprofilowe 

wspomaganie rozwoju, 

- Przy ulicy Wiolinowej – zajęcia umuzykalniające, 

- Poznajemy nasze miasto – projekt edukacyjny – warsztaty, 
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- Napiszę i zobaczę – warsztaty z elementami terapii, 

- Nie jestem inny – wspomaganie ucznia niepełnosprawnego, 

- Baw się, poznawaj, rozwijaj – zajęcia psychoedukacyjne, 

- Doświadczaj i odkrywaj – zajęcia o charakterze terapeutycznym 

b) zajęcia dla uczniów zdolnych: 

- Poradnik młodego przedsiębiorcy – projekt edukacyjny – zajęcia rozwijające postawę 

przedsiębiorczą, kreatywną, innowacyjną, 

- Krajobrazy świata – warsztaty przyrodnicze, 

- Pitagoras też był uczniem – koło matematyczne przygotowujące do konkursów matematycznych, 

- Mistrz matematyki – zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie z klas I. 

6.  Czy rodzice/opiekunowie ucznia/uczennicy pracują: 

a) oboje pracują   

b) jeden z rodziców/opiekunów pracuje   

c) oboje nie pracują 

7. Jakie ma Pan/Pani oczekiwania związane z uczestnictwem dziecka w projekcie? (można 

zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)  

a) uzyskanie nowej wiedzy i umiejętności 

b) rozwinięcie własnych zainteresowań 

c) uzupełnienie braków powstałych w toku dotychczasowej nauki 

d) lepsze przygotowanie do egzaminu  

e) inne (jakie?).......................................................................................................................... 

8. Skąd dowiedziała/dowiedziała się Pan/Pani o projekcie? (można zaznaczyć więcej niż jedną 

odpowiedź)  

a) z Internetu 

b) od innych rodziców  

c) od nauczycieli 

d) z plakatów, ulotek informacyjnych  

e) z innego źródła  (jakiego?)................................................................................................... 

 

 

………………………    ……………………………………………………. 

miejscowość, data     czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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Załącznik do Deklaracji uczestnictwa w projekcie  

Nie jestem inny 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z przystąpieniem do Projektu Nie jestem inny  w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych. 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

 administratorem zebranych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 10 z 

Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach, ul. 

Antoniewicza 5, 16-400 Suwałki; 

 dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 

projektu Nie jestem inny, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego; 

 dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu 

udzielenia wsparcia, realizacji projektu Nie jestem inny, ewaluacji, kontroli, 

monitoringu i sprawozdawczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego; 

 podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

 mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania 

 

 
………………………    ……………………………………………………. 

miejscowość, data     czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nie jestem inny 

WZÓR 
 

 

Protokół z rekrutacji 

do projektu Nie jestem inny 

 

Protokół   z   posiedzenie   Komisji   rekrutacyjnej  powołanej   na   podstawie   Zarządzenia 

nr ......... Dyrektora Szkoły Podstawowej  nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Olimpijczyków Polskich w Suwałkach  z dnia ................... do przeprowadzenia  rekrutacji  

uczniów/uczennic  na zajęcia  dodatkowe realizowane  w  ramach projektu pn.  Nie jestem 

inny 

Data posiedzenia Komisji rekrutacyjnej: 

............................................................................................. 

Miejsce posiedzenia Komisji rekrutacyjnej: 

........................................................................................ 

Skład Komisji: 

Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej (imię i nazwisko, stanowisko): 

................................................................................................................................................... 

Członkowie (imię i nazwisko, stanowisko): 

1. ..................................................................................................... 

2. ...................................................................................................... 

Przebieg pracy Komisji Rekrutacyjnej  

1. Zapoznanie z zasadami rekrutacji określonymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie   Nie jestem inny  i zobowiązanie do ich przestrzegania podczas pracy Komisji. 

2. Analiza zebranej dokumentacji dotyczącej zgłoszeń do uczestnictwa w projekcie. 

3. Zakwalifikowanie uczniów/uczennic na zajęcia dodatkowe zgodne z rozpoznanymi 

potrzebami, możliwościami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz zajęciami zaplanowanymi 

dla szkoły we Wniosku o dofinansowanie projektu. 

4. Sporządzenie listy uczestników projektu. 

5. Sporządzenie rezerwowej listy kandydatów na uczestników projektu. 

5. Uwagi Komisji Rekrutacyjnej: 



 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołował/a: 

Podpisy członków Komisji rekrutacyjnej: 

1. ………………………....................................... 

2. ………………………....................................... 

3. ………………………...................................... 

......................................., dnia ....................... r. 

 

 

Zatwierdzam listę uczniów/uczennic zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach 

dodatkowych w ramach projektu Nie jestem inny stanowiącą Załącznik nr 1 (oraz Załącznik 

nr 2 – jeśli utworzono) do niniejszego Protokołu, 

 

....................................., dnia ....................... r. 

............................................ 

Dyrektor  
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Weryfikacja spełniania kryteriów rekrutacji do projektu Nie jestem inny 

 

Zajęcia: …………………………………………………………………………………….. 

Lp. Nazwisko, imię 

ucznia/uczennicy 

Klasa Trudna 

sytuacja 

materialna 

Bezrobocie Orzeczenie o 

potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

Trudności 

w nauce 

Niska 

samoocena, brak 

wiary we własne 

możliwości 

Inne Udział w 

konkursa

ch 

Zainteresowania 

zgodne z 

charakterach 

zajęć 

Średnia 

ocen 

powyżej 

4,0 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Podpisy członków Komisji rekrutacyjnej: 

1. ………………………....................................... 

2. ………………………....................................... 

3. ………………………...................................... 

......................................., dnia ....................... r. 
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Załącznik nr 1 do Protokołu z rekrutacji do projektu Nie jestem inny 

 

Lista uczestników projektu Nie jestem inny 

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do projektu po rekrutacji: 

Lp. Nazwisko i imię ucznia/uczennicy Klasa Rodzaj zajęć 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Uwagi Komisji rekrutacyjnej: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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Liczba grup utworzonych w wyniku rekrutacji: 

Lp. Rodzaj zajęć Liczba grup 

Liczba 

uczniów 

łącznie 

Liczba 

dziewczynek 

Liczba 

chłopców 

      

      

      

      

      

      

 

Uwagi Komisji rekrutacyjnej: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

....................................., dnia ....................... r. 

............................................ 

Dyrektor  
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Załącznik nr 2 do Protokołu z rekrutacji do projektu Nie jestem inny 

 

Rezerwowa lista kandydatów na uczestników projektu Nie jestem inny* 

 

Lista rezerwowa uczestników zakwalifikowanych do projektu po rekrutacji: 

Lp. Nazwisko i imię ucznia/uczennicy Klasa Rodzaj zajęć 

    

    

    

    

    

    

 

Uwagi Komisji rekrutacyjnej: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

....................................., dnia ....................... r. 

............................................ 

Dyrektor 

*sporządza się, jeśli liczba uczniów/uczennic kwalifikujących się do udziału w projekcie jest 

większa od ilości miejsc 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nie jestem inny 

WZÓR 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10  

z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Olimpijczyków Polskich  

w Suwałkach 

 

Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach 

 

Zgodnie z § 4 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nie jestem inny 

usprawiedliwiam nieobecność mojego dziecka  

...................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka) 

ucznia/uczennicy Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Olimpijczyków Polskich w Suwałkach  

na zajęciach dodatkowych .......................................................................................................... 

(nazwa/rodzaj zajęć), 

realizowanych w ramach projektu pn. Nie jestem inny 

w dniu .......................... z powodu ............................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 

…………………………………. 

miejscowość i data 

……………............................................................. 

czytelny podpis opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nie jestem inny 

WZÓR 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10  

z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Olimpijczyków Polskich  

w Suwałkach 

 

 

Oświadczenie 

o rezygnacji z udziału w zajęciach dodatkowych 

 

 

Zgodnie z § 4 ust. 8 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nie jestem inny 

zgłaszam rezygnację .........................................................................................................  

(imię i nazwisko dziecka) 

z udziału w zajęciach dodatkowych prowadzonych w ramach projektu pn. Nie jestem inny 

Powodem rezygnacji jest ............................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 

.......................................................... 
miejscowość i data 

 

 

 

 

 

…………………………............................................... 

czytelny podpis opiekuna prawnego 

 

 


