ZESPÓŁ SZKÓŁ
IM. ADAMA MICKIEWICZA W
JANUSZKOWICACH

„Człowiek – najlepsza inwestycja”
DRODZY RODZICE
UCZENNICE I UCZNIOWIE
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH
ZAPRASZA DO UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO:

„Wiejska szkoła w środku Europy bez różnic”
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie” PO KL, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

W ramach projektu zaplanowane są następujące zajęcia pozalekcyjne:
 Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
i matematyki
 Zajęcia dla uczniów i uczennic uzdolnionych
z j. polskiego i matematyki
 Zajęcia wyrównawcze – nauczanie zintegrowane
 Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu
gimnazjalnego
 Nauka języka niemieckiego i angielskiego
 Zajęcia biblioteczne, propagujące czytanie książek
 Zajęcia samoobrony Aikido
 Nauka tańca towarzyskiego
 Zajęcia logopedyczne i pedagogiczno-psychologiczne

Termin realizacji projektu: 01.09.2010 – 31.01.2013
Uczestnicy projektu: Projekt skierowany jest wyłącznie do uczniów i uczennic Zespołu
Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach
Miejsce zajęć : Zajęcia odbywać się będą w budynku Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza
w Januszkowicach, 39-230 Brzostek, Januszkowice 60.
Termin rekrutacji: 13 - 18 września 2010. Rekrutacja odbywać się będzie od poniedziałku
do soboty w godzinach od 15:00 do 18:00 w Zespole Szkół w Januszkowicach w Biurze
Projektu (I piętro, sala nr 10). Rodzice chętnych uczniów i uczennic będą zobowiązani do
wypełnienia i podpisania formularza zgłoszeniowego. Uczniowie, uczennice i ich rodzice
przed złożeniem dokumentów zgłoszeniowych uczestnictwa w działaniach projektu mają
obowiązek zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie ( regulamin dostępny w
Biurze Projektu oraz na stronie internetowej szkoły: http://www.zsjanuszkowice.home.pl OD
13.09.2010)
Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:




poprawne wypełnienie dokumentów zgłoszeniowych,
złożenie dokumentów rekrutacyjnych wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie
w punkcie rekrutacyjnym wymienionym powyżej,
podpisanie z Projektodawcą umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz deklaracji
uczestnictwa w projekcie.

W pierwszej kolejności przyjmowani będą:


Uczniowie i uczennice z opiniami i orzeczeniami z poradni psychologiczno -pedagogicznej



Uczniowie i uczennice, mający problemy w nauce, z niską oceną końcoworoczną w roku szkolnym 2009/2010 z
przedmiotu, który objęty będzie zajęciami dodatkowymi (Ocena: niedostateczny, dopuszczający, dostateczny)



Uczniowie i uczennice z rodzin o najniższych dochodach (obowiązuje zaświadczenie o dochodach za rok 2009)



Zdolni Uczniowie i uczennice, z wysoką oceną końcoworoczną w roku szkolnym 2009/2010 z przedmiotu, który
objęty będzie zajęciami dodatkowymi (Ocena: celujący, bardzo dobry, dobry)



Uczniowie i uczennice klasy V i II gimnazjum, przygotowujący się odpowiednio do sprawdzianu oraz egzaminu
zewnętrznego
Listy przyjętych uczestników projektu oraz przynależność do odpowiednich grup zostanie udostępniona na
tablicy ogłoszeniowej w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach oraz na stronie
internetowej szkoły: http://www.zsjanuszkowice.home.pl w dniu 27.09.2010

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DOSTĘPNE BĘDĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY
http://www.zsjanuszkowice.home.pl OD 13.09.2010
WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE

