
 

Projekt „Fabryka Kompetencji Kluczowych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Działania 8.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  2014-2020 

Załącznik nr 4 do Regulaminu 

Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Fabryka Kompetencji Kluczowych” 

dla Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Koszalinie 

 

Szczegółowe kryteria rekrutacji na poszczególne formy wsparcia w ramach Projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych” 

 

L.p. 

Szkoła 

prowadząca 

rekrutację 

Wsparcie w ramach projektu Grupa docelowa Szczegółowe kryteria rekrutacji 

1. Sportowa Szkoła 

Podstawowa  

nr 1 im. Polskich 

Olimpijczyków  

w Koszalinie  

Uczniowie klas I zakwalifikowani otrzymają wsparcie  

w postaci: 

 Zajęcia logopedyczne (2 grupy, 1 grupa- 30 godzin 

lekcyjnych) 

 

 

Uczniowie klas I 

szkoły podstawowej 

-  łącznie  16 osób 

 

W roku szkolnym: 

- 2019/2020 – 8 osób 

- 2020/2021 – 8 osób 

 

8 osób x 2 lata = 16 

osób 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu 

o następujące kryteria: 

1) Opinia wychowawcy napisana na podstawie wstępnej diagnozy 

ucznia klasy pierwszej, przeprowadzanej we wrześniu 2019 r.  

Procent poprawnych odpowiedzi w arkuszu zbiorczym: 

20%- 25 pkt. 

40%-15 pkt. 

60 %10 pkt. 

80%- 5 pkt. 

100%- 0 pkt. 

2) Diagnoza nauczyciela specjalisty napisana na podstawie 

przesiewowego badania logopedycznego. 
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2. Sportowa Szkoła 

Podstawowa  

nr 1 im. Polskich 

Olimpijczyków  

w Koszalinie  

Uczniowie klas I zakwalifikowani otrzymają wsparcie  

w postaci: 

 Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne (2 grupy, 1 

grupa- 30 godzin lekcyjnych) 

 

 

Uczniowie klas I 

szkoły podstawowej 

-  łącznie  16 osób 

 

W roku szkolnym: 

- 2019/2020 – 8 osób 

- 2020/2021 – 8 osób 

 

8 osób x 2 lata = 16 

osób 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu 

o następujące kryteria: 

1) Opinia wychowawcy napisana na podstawie wstępnej diagnozy 

ucznia klasy pierwszej, przeprowadzanej we wrześniu 2019 r.  

Procent poprawnych odpowiedzi w arkuszu zbiorczym: 

20%- 100 pkt. 

40%- 80 pkt. 

60 %- 60 pkt. 

80%- 40 pkt. 

100%- 20 pkt. 

 

 

3. Sportowa Szkoła 

Podstawowa  

nr 1 im. Polskich 

Olimpijczyków  

w Koszalinie  

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają wsparcie  

w postaci: 

 Zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej dla uczniów 

klas IV (2 grupy, 1 grupa- 30 godzin lekcyjnych) 

 

Uczniowie klas IV  

-  łącznie  24  osoby  

 

W roku szkolnym: 

- 2019/2020 – 12  

osób 

- 2020/2021 – 12 

osób 

 

12 osób x 2 lata = 24 

osoby 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu 

o następujące kryteria: 

1) Wyniki w nauce - oceny z przedmiotów przyroda, matematyka - 

max 25 pkt  

      (średnia badana/średnia najwyższa x 25 pkt) 

2) Frekwencję na zajęciach - max 25pkt  

(średnia badana frekwencja / średnia najwyższa frekwencja x 25 pkt) 

3) Ocenę z zachowania - max 25pkt  

wzorowe - 25 pkt, bardzo dobre - 15 pkt, dobre - 10 pkt poprawne - 

5 pkt, nieodpowiednie, naganne - 0 pkt) 

4) Chęć udziału w projekcie 25pkt 

 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów, oceny  

z zachowania oraz frekwencji na zajęciach pod uwagę bierze się wyniki 

osiągnięte przez ucznia w ostatnim okresie klasyfikacyjnym 

poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie roku szkolnego lub na 

koniec semestru. 
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4. Sportowa Szkoła 

Podstawowa  

nr 1 im. Polskich 

Olimpijczyków  

w Koszalinie  

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają wsparcie  

w postaci: 

 Eksperyment i obserwacja jako źródło wiedzy 

biologicznej w klasach VI (2 grupy, 1 grupa- 30 

godzin lekcyjnych) 

 

Uczniowie klas VI  

-  łącznie  24  osoby  

 

W roku szkolnym: 

- 2019/2020 – 12  

osób 

- 2020/2021 – 12 

osób 

 

12 osób x 2 lata = 24 

osoby 

 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu 

o następujące kryteria: 

1) Wyniki w nauce - oceny z przedmiotów biologia, matematyka - max 

25 pkt  

      (średnia badana/średnia najwyższa x 25 pkt) 

2) Frekwencję na zajęciach - max 25pkt  

(średnia badana frekwencja / średnia najwyższa frekwencja x 25 pkt) 

3) Ocenę z zachowania - max 25pkt  

wzorowe - 25 pkt, bardzo dobre - 15 pkt, dobre - 10 pkt poprawne - 

5 pkt, nieodpowiednie, naganne - 0 pkt  

4) Chęć udziału w projekcie 25pkt 

 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów, oceny  

z zachowania oraz frekwencji na zajęciach pod uwagę bierze się wyniki 

osiągnięte przez ucznia w ostatnim okresie klasyfikacyjnym 

poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie roku szkolnego lub na 

koniec semestru. 

5. Sportowa Szkoła 

Podstawowa  

nr 1 im. Polskich 

Olimpijczyków  

w Koszalinie  

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają wsparcie  

w postaci: 

 Tabliczka mnożenia „Pikuś” dla klas IV (2 grupy, 1 

grupa- 30 godzin lekcyjnych) 

 

Uczniowie klas IV   

-  łącznie  24  osoby  

 

W roku szkolnym: 

- 2019/2020 – 12  

osób 

- 2020/2021 – 12 

osób 

 

12 osób x 2 lata = 24 

osoby 

 

 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu 

o następujące kryteria: 

1) Wyniki w nauce - oceny z  matematyki - max 25 pkt  

      (ocena: celująca- 25 pkt, bardzo dobra- 15 pkt, dobra- 10 pkt, 

dostateczna- 5 pkt, dopuszczająca- 0 pkt) 

2) Frekwencję na zajęciach - max 25pkt  

(średnia badana frekwencja / średnia najwyższa frekwencja x 25 pkt) 

3) Ocenę z zachowania - max 25pkt  

wzorowe - 25 pkt, bardzo dobre - 15 pkt, dobre - 10 pkt poprawne - 

5 pkt, nieodpowiednie, naganne - 0 pkt) 

4) Chęć udziału w projekcie 25pkt 

 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów, oceny  

z zachowania oraz frekwencji na zajęciach pod uwagę bierze się wyniki 

osiągnięte przez ucznia w ostatnim okresie klasyfikacyjnym 

poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie roku szkolnego lub na 

koniec semestru. 
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6. Sportowa Szkoła 

Podstawowa 

nr 1 im. Polskich 

Olimpijczyków  

w Koszalinie  

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają wsparcie  

w postaci: 

 „Liczę, myślę, manipuluję” zajęcia dla klas I (2 grupy, 

1 grupa- 30 godzin lekcyjnych) 

Uczniowie klas I  

-  łącznie  24  osoby  

 

W roku szkolnym: 

- 2019/2020 – 12  

osób 

- 2020/2021 – 12 

osób 

 

12 osób x 2 lata = 24 

osoby 

 

 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona  

w oparciu o następujące kryteria:  

2) Opinia wychowawcy napisana na podstawie wstępnej diagnozy 

ucznia klasy pierwszej, przeprowadzanej we wrześniu 2019 r.  

Procent poprawnych odpowiedzi w arkuszu zbiorczym: 

20%- 25 pkt. 

40%-15 pkt. 

60 %10 pkt. 

80%- 5 pkt. 

100%- 0 pkt. 

 

 

7.  Sportowa Szkoła 

Podstawowa  

nr 1 im. Polskich 

Olimpijczyków  

w Koszalinie 

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają wsparcie 

 w postaci: 

 Robotyka dla klas I (1 grupa- 30 godzin 

lekcyjnych) 

 

Uczniowie klas I 

- łącznie 20 osób 

 

W roku szkolnym: 

- 2019/2020- 10 osób 

- 2020/2021- 10 osób 

 

10 osób x 2 lata = 20 

osób 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu 

o następujące kryteria: 

1) Opinia wychowawcy napisana na podstawie wstępnej diagnozy 

ucznia klasy pierwszej, przeprowadzanej we wrześniu 2019 r.  

Procent poprawnych odpowiedzi w arkuszu zbiorczym: 

20%- 25 pkt. 

40%-15 pkt. 

60 %10 pkt. 

80%- 5 pkt. 

100%- 0 pkt. 
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8.  Sportowa Szkoła 

Podstawowa  

nr 1 im. Polskich 

Olimpijczyków  

w Koszalinie 

Uczniowie zakwalifikowani otrzymają wsparcie w 

postaci: 

 Robotyka dla klas IV (1 grupa- 30 godzin 

lekcyjnych) 

Uczniowie klas IV 

- łącznie 20 osób 

 

W roku szkolnym: 

- 2019/2020- 10 osób 

- 2020/2021- 10 osób 

 

10 osób x 2 lata = 20 

osób 

Rekrutacja uczniów objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu o 

następujące kryteria: 

1) Wyniki w nauce - oceny z przedmiotów informatyka, matematyka - 

max 25 pkt  

      (średnia badana/średnia najwyższa x 25 pkt) 

2) Frekwencję na zajęciach - max 25pkt  

(średnia badana frekwencja / średnia najwyższa frekwencja x 25 pkt) 

3) Ocenę z zachowania - max 25pkt  

wzorowe - 25 pkt, bardzo dobre - 15 pkt, dobre - 10 pkt poprawne - 

5 pkt, nieodpowiednie, naganne - 0 pkt) 

4) Chęć udziału w projekcie 25pkt 

 

W przypadku średniej ocen z przedmiotów, oceny  

z zachowania oraz frekwencji na zajęciach pod uwagę bierze się wyniki 

osiągnięte przez ucznia w ostatnim okresie klasyfikacyjnym 

poprzedzającym rekrutację, tj. na zakończenie roku szkolnego lub na 

koniec semestru. 

9. Sportowa Szkoła 

Podstawowa nr 

1 im. Polskich 

Olimpijczyków w 

Koszalinie 

Nauczyciel zakwalifikowany otrzyma wsparcie w 

postaci: 

 Studiów niestacjonarne magisterskie 

uzupełniające drugiego stopnia- pedagogika 

Nauczyciel 

zatrudniony w 

Sportowej Szkole 

Podstawowej nr 1 im. 

Polskich 

Olimpijczyków w 

Koszalinie- 1 osoba. 

Rekrutacja nauczycieli objętych wsparciem będzie prowadzona w oparciu 

o następujące kryteria: 

1. Stopień awansu zawodowego- max 50 pkt 

Nauczyciel stażysta- 50 pkt, nauczyciel kontraktowy- 40 pkt, 

nauczyciel mianowany- 30 pkt, nauczyciel dyplomowany- 10 pkt. 

2. Chęć udziału w projekcie- max 50 pkt. 

 

 

 

 

 

 



 

6 Projekt „Fabryka Kompetencji Kluczowych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Działania 8.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  2014-2020. 

 

 

 

 

 


