ZESPÓŁ SZKÓŁ
IM. ADAMA MICKIEWICZA
W JANUSZKOWICACH

DRODZY RODZICE. UCZENNICE I UCZNIOWIE
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH
OGŁASZA W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 DODATKOWĄ REKRUTACJĘ CELEM
UZUPEŁNIENIA ISTNIEJĄCYCH GRUP ZAJĘĆ W PROJEKCIE
„WIEJSKA SZKOŁA W ŚRODKU EUROPY BEZ RÓŻNIC”
WSPÓŁFINANSOWANYM Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
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”

Termin realizacji projektu: 01.09.2010 – 31.01.2013
Uczestnicy projektu: Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza
w Januszkowicach
Termin rekrutacji: 12, 13, 14 września 2011, oraz 16, 17 i 19 września 2011 - w godzinach od 15:00 do 17.00
w Zespole Szkół w Januszkowicach
DOKUMENTY REKRUTACYJNE DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY
http://www.zsjanuszkowice.home.pl (zakładka: Projekt Unijny – dokumenty do pobrania)
Wolne miejsca w następujących zajęciach pozalekcyjnych:


Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego i matematyki



Zajęcia dla uczniów i uczennic uzdolnionych z j. polskiego i matematyki



Nauka języka angielskiego



Zajęcia logopedyczne i pedagogiczno-psychologiczne



Zajęcia samoobrony Aikido (5 wolnych miejsc – pierwszeństwo przyjęcia z listy rezerwowej)



Nauka tańca towarzyskiego (7 wolnych miejsc)

W pierwszej kolejności przyjmowani będą:


Ucz. i uczennice z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej



Ucz. i uczennice, mający problemy w nauce, z niską oceną końcoworoczną w roku szkolnym 2010/2011
z przedmiotu, który objęty będzie zajęciami dodatkowymi (Ocena: ndst, dop, dst)



Ucz. i uczennice z rodzin o najniższych dochodach (obowiązuje zaświadczenie o dochodach za rok 2010)



Zdolni Ucz. i uczennice, z wysoką oceną końcoworoczną w roku szkolnym 2010/2011 z przedmiotu, który
objęty będzie zajęciami dodatkowymi (Ocena:cel, bdb, db)

Rekrutacja będzie odbywać się w ZS w Januszkowicach w dniach: 12, 13, 14 września 2011, oraz 16, 17 i 19
września 2011 - w godzinach od 15:00 do 17.00, natomiast nabór od 20-23.09.2011r w godz. od 15.00 do 18.00.
Rodzice chętnych ucz/ucz będą zobowiązani do wypełnienia i podpisania formularza zgłoszeniowego.

