
Zarządzenie Nr 5/B/2019
Burmistrza Miasta IGminy Serock

z dnia 14 stycznia 2019r.

wprowadzające zmiany w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Kluby Kluczowych
Kompetencji

Na podstawie art. 30 ust. l, art. 31 oraz art. 33 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późno zm.) Burmistrz Miasta iGminy Serock zarządza, co
następuje:

§ 1

W regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Kluby Kluczowych Kompetencji"
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Osi
Priorytetowej X "Edukacja dla rozwoju regionu", Działania 10.01l1Kształcenie i rozwój dzieci i
młodzieży", Poddziałania 10.01.01 "Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)", stanowiącym
załącznik do Zarządzenia Nr 225/B/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 21 grudnia 2018r.
wprowadza się następujące zmiany:

1. W §9 (Procedura rekrutacyjna dla uczniów) ust. 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,,2) w przypadku,gdy liczbaosób chętnych spełniającychwszystkiekryteria przewyższyliczbędostępnychmiejsc
- utworzonezostaną listy rezerwowe.

KRYTERIA obowiązujące w procesie rekrutacji dla ucznia:

Kryteria rekrutacyjne dla zajęć wyrównawczych

Kryteria Sposób potwierdzania Liczba
unkt6w

lp
1
1

2

W rekrutacji brane są pod uwagę kryteria lącznie,w przypadkuwiększej liaby chętnych uczniówdo udziałuw
zajęciach,pierwszeństwomają d uczniowie, którzy uzyskalinajwiększą l1abę punktów.

Kryteria rekrutacyjne dla Klubów zainteresowań: Poligloty, Naukowca, Infonnatyka

oraz sposób ich przeliczenia na punkty

Kryteria

dokumentacja rekrutacyjna 1 p

Sposób potwierdzania



*dla Klubu Naukowca wiodące przedmioty to: matematyka, przyroda, biologia, fizyka, chemia, geografia.

W rekrutacji brane są pod uwagę łącznie kryteria, w przypadku większej liczby chętnych uczniów do udziału w
zajęciach, pierwszeństwo mają uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

W sytuacji, gdy 2 lub więcej osób otrzyma po podsumowaniu punktów za powyższe kryteria dodatkowe taką samą
ilość punktów, o zakwalifikowaniu na zajęcia zdecyduje data złożenia dokumentów/numer z rejestru zgłoszeń."

2. W § 10 (Procedura rekrutacyjna dla nauczycieli) ust. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

" 2) w przypadku, gdy liczba osób chętnych spełniających kryteria formalne przewyższy liczbę dostępnych miejsc -
utworzone zostaną listy rezerwowe.

KRYTERIAobowiązujące w procesie rekrutacji dla nauczycieli:
- zgodne z indywidualnymi potrzebami wynikającymi z analizy potrzeb przeprowadzonej przez organ prowadzący w
XII 20t7r. Pierwszeństwo będą mieli nauczyciele z niższymi stopniami awansu zawodowego (stażysta - 3 pkt,
kontraktowy - 2 pkt, mianowany - 1 pkt).

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli

Rodzaj doskonalenia liczba nauczycieli liczba liczba godzin
grup szkolenia

- kompetencje językowe 8 / po 2 z każdej ze szkół
nauczyciele mający trudności w podstawowych l 24h (3 dni x 8h)
kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji
językowych uczniów, wsparcie w
obszarze metod efektywnego
angażującego uczenia,

- jak nauczać metodą eksperymentu
nauczyciele mający trudności w 16 I po 4 z każdej ze szkół
kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji podstawowych
matematyczno - przyrodniczych 1 24h (3 dni x 8h)
uczniów. Wsparcie w obszarze metod
efektywnego, angażującego uczenia,

- metody nauczania z wykorzystaniem 60 nauczycieli 96h (4 grupy x 24h; 3
TIK, połączenia ich z realizacją przedmiotów, 4 dni x 8h)
podstawy programowej oraz nauczania
kodowania / programowania

6 informatyków 1 48h (3 dni x 16h)

W sytuacji, gdy 2 lub więcej osób otrzyma po podsumowaniu punktów za powyższe kryteria dodatkowe taką samą
ilość punktów, o zakwalifikowaniu na daną formę wsparcia zdecyduje numer z rejestru zgłoszeń."

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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