
 
 
Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/10 z dnia 20.01.2010 r. 

 
Regulaminu naboru uczestników zajęć organizowanej w ramach projektu „Co Jaś 

zrozumie, to Jan wykorzysta”, współfinansowanego ze środków Unii  
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
1. Weryfikacja  formularzy zostanie przeprowadzona zgodnie z założeniami  Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania  9.5 – Oddolne inicjatywy 

edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt obejmuje dzieci z klas I-III z Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Mierzynie zamieszkałych na terenie Gminy Dobra.  

 

2. Weryfikację formularzy zgłoszeniowych i ustalenie listy dzieci Komisja Rekrutacyjna 

przeprowadzi w dniu 29 stycznia 2010 r. 

 

3. Z przeprowadzonego naboru Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół wraz z imienną 

listą dzieci, która zostanie zamieszczona 01.02.2010 r. na stronie internetowej Gminy 

Dobra: www.dobraszczecinska.pl oraz na stronie internetowej Publicznej Szkoły 

Podstawowej  w Mierzynie: www.spmierzyn.wdobrej.pl.pl. Ponadto lista uczniów 

zostanie wywieszona na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia Nr 05/10 z dnia 20.01.2010 r 
 

Regulaminu naboru uczestników zajęć organizowanych w ramach projektu  
„Nauka, sport i sztuka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

1.Weryfikacja  formularzy zostanie przeprowadzona zgodnie z założeniami  Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania  9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne 

na obszarach wiejskich. Projekt obejmuje dzieci z klas 0 – VI z Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Mierzynie zamieszkałych na terenie Gminy Dobra. W pierwszej kolejności 

będą przyjmowane dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. W przypadku dużej liczby zgłoszeń,  

w pierwszej kolejności zostaną przyjęte dzieci z najwyższą liczbą punktów na podstawie 

poniższych kryteriów:  

 

1) dziecko z klasy VI-1 pkt 

2) dziecko objęte pomocą społeczną-1 pkt 

3) dziecko niepełnosprawne-1 pkt 

4) dziecko z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej-1 pkt 

5) dziecko z rodzin wielodzietnych-1 pkt 

6) dziecko z wysoką frekwencją na zajęciach szkolnych (95 % i więcej) -2 pkt 

7) dziecko aktywnie działające na rzecz szkoły i społeczności lokalnej-2 pkt 

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o przyjęciu na zajęcia decydować będzie 

kolejność zgłoszeń. 

 

2. Weryfikację formularzy zgłoszeniowych i ustalenie listy dzieci Komisja Rekrutacyjna 

przeprowadzi w dniu 29 stycznia 2010 r. 

 

3. Z przeprowadzonego naboru Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół wraz z imienną 

listą dzieci, która zostanie zamieszczona 01.02.2010 r. na stronie internetowej Gminy 

Dobra: www.dobraszczecinska.pl oraz na stronie internetowej Publicznej Szkoły 

Podstawowej  w Mierzynie: www.spmierzyn.wdobrej.pl.pl. Ponadto lista uczniów 

zostanie wywieszona na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie. 

 

 

 


