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       Na początku spotkania sporządzono listę obecności w dwóch jednakowych 

egzemplarzach. Po czynnościach organizacyjno-porządkowych nastąpił wybór protokolanta. 

Następnie doszło do przedstawienia porządku zebrania z Kadrą Pedagogiczną  

Nr 1/2018/2019 dotyczącego organizacji zajęć w ramach projektu "Nowoczesna Szkoła - 

kompetentny Uczeń", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na 

lata 2014-2020. 

      Jednym z punktów spotkania stało się przypomnienie Regulaminu Rekrutacji  

i Uczestnictwa w Projekcie. Pani Wicedyrektor przedstawiła formy oferowanego wsparcia. 

Wśród nich znajdują się:  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, kółka zainteresowań oraz 

zajęcia rozwijające uzdolnienia oparte na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych. Zajęcia są realizowane w I semestrze roku szkolnego 

2018/2019. Termin realizacji przewidywany jest planowo na 7,8 i 9 godzinę lekcyjną  

w dniach od poniedziałku do piątku. 

     W dalszej kolejności przedstawiono kryteria uczestnictwa, zasady rekrutacji oraz 

obowiązującą dokumentację i zmiany we wniosku rekrutacyjnym.  Poinformowano także 

o zasadach uczestnictwa uczniów w poszczególnych formach zajęć oraz zapoznano ich   

z prawami i obowiązkami uczestników projektu. Następnie przedstawiono wymogi formalne 

związane z rekrutacją na poszczególne semestry oraz zasady monitoringu organizowanych 

zajęć. Obecność na poszczególnych zajęciach potwierdzana będzie zapisem w dziennikach. 
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Każdy uczestnik poddany zostanie diagnozie wstępnej i końcowej w celu badania przyrostu 

wiedzy. 

        W trakcie spotkania poinformowano także zebrane osoby o procedurach rezygnacji  

z uczestnictwa w projekcie, regulaminie zapewnionych posiłków oraz regulaminie odwozów. 

Po przekazaniu najważniejszych treści wywiązała się dyskusja tematyczna, podjęta w celu 

odpowiedzi na pytania i zniwelowania zaistniałych wątpliwości. Następnie zebrano podpisy 

nauczycieli deklarujących realizację lub zgłaszających rezygnację z proponowanych zajęć, 

sporządzono listy z danymi osobowymi niezbędnymi do przeprowadzenia dalszego procesu 

rekrutacji. Określono również warunki pracy nauczycieli biorących udział w projekcie  

i przekazano wymogi formalne związane z realizacją zajęć. Przekazano też informację 

dotyczącą zakupu pomocy dydaktycznych do realizacji określonych zajęć odbywających się 

w ramach projektu. 

      Punktem końcowym spotkania stało się podpisanie i złożenie protokołu w dwóch 

egzemplarzach wraz z dokumentacją fotograficzną. 
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