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PROTOKÓŁ  Z  REKRUTACJI  UCZNIÓW  

 

 W   Szkole  Podstawowej  im.  Ryszarda  Wyrzykowskiego  w  Bełdowie 

w pierwszej połowie września  została  przeprowadzona  wśród  uczniów  klas    

IV – VI  rekrutacja  do  udziału  w  zajęciach  realizowanych  w  szkole  w  

ramach  projektu  unijnego  „ Dobry  start – to  sukces  w  przyszłości ”w roku 

szkolnym2014/2015.                                     

 Kryterium  rekrutacji  stanowiły  następujące  dokumenty : 

 opinie  wydane  przez  PPP, 

 diagnozy  psychologiczno – pedagogiczne ,  

 obserwacje  nauczycieli. 

  

 Na zajęcia  specjalistyczne – trening  słuchowy  metodą  Tomatisa  

zakwalifikowanych  zostało  12  uczniów.  W  tej  grupie  znajdują  się  

uczniowie     z  dysleksją  rozwojową  lub  zagrożonych  dysleksją,  posiadający  

znaczne  trudności  w  uczeniu  się  oraz  nie  mający  możliwości  opanowania  

podstawy  programowej  bez  specjalistycznego  wsparcia  w  ramach  

udzielania  pomocy  psychologiczno – pedagogicznej.   

Na zajęcia terapii pedagogicznej zakwalifikowano 4 uczniów. 

 Na  zajęcia  specjalistyczne  techniki  szybkiego  czytania,  pisania                         

i  zapamiętywania  zostało  zakwalifikowanych  28  uczniów,  dla  których  

rozwój  techniki  szybkiego  zapamiętywania,  umiejętności  czytania  ze  

zrozumieniem         i  szybkiego  pisania  stanowi  fundament  do  rozwoju  ich  

zdolności  i  mocnych  stron,  pozwala  na  rozwój  kreatywności,  motywacji  i  

odpowiedzialności  za  własne  działania  edukacyjne  i  przejęcia  

odpowiedzialności  za  własne  uczenie  się.   

 Na  zajęcia  dla  uczniów  zdolnych  zostali  zakwalifikowani uczniowie w 

grupach od 5 do 8 osób,  którzy  posiadają  najwyższe  wyniki  w  nauce  oraz  

zdolności  i  zainteresowania,  adekwatne  do  tematyki  proponowanych  zajęć.  
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Udział  w  nich  pozwoli  im,  na  znaczne  rozszerzenia  swych  umiejętności  

i wiedzy  oraz  sprawi  iż  uczniowie     z  własnej  inicjatywy  zaczną  dążyć  do  

rozwoju  predyspozycji  i  talentów.  

Na  zajęcia  wyrównawcze  zakwalifikowano  po 8 uczniów do poszczególnych 

grup,   mających  trudności  w  opanowaniu  wiadomości  i  umiejętności  na  

podstawowym  poziomie  z  każdego  przedmiotu,  wymagających  

indywidualnych  metod  i  form  pracy.  

 Reasumując – uczniowie  klas  IV – VI,  w  roku  szkolnym  2014 / 2015  

są  uczestnikami  zajęć  pozalekcyjnych  prowadzonych  w  ramach  projektu  

unijnego  „ Dobry  start – to  sukces  w  przyszłości ”.  Jednocześnie,  biorąc  

pod  uwagę  fakt ,  iż  wielu  uczniów  uczestniczy  w  kilku  zaproponowanych  

im  zajęciach    należy  stwierdzić,  iż  w  projekcie  bierze  udział  58  uczniów  

( w tym  21  chłopców  oraz  37 dziewczynek ).  Podział  na  klasy  oraz  płeć  

przedstawia  się  następująco : 

 

        Klasa   Liczba  uczniów        Chłopcy      Dziewczynki 

         IV 18 7 11 

         V 16 5 11 

        VI 24 9 15 

 

 W  rekrutacji  brali  udział  następujący  nauczyciele – pracownicy  

Szkoły  Podstawowej  im.  Ryszarda  Wyrzykowskiego  w  Bełdowie :  

 

mgr Małgorzata  Andrzejczak – nauczyciel  matematyki 

............................................. 

 

mgr Beata  Rybczyńska – nauczyciel  terapii  pedagogicznej 

...................................... 
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mgr Renata  Półtorak – nauczyciel  j. polskiego 

........................................................... 

 

mgr Jolanta  Rzącka – nauczyciel  przyrody 

................................................................. 

 

mgr Paweł  Sobczak – nauczyciel  j. angielskiego 

....................................................... 

 

mgr Elżbieta  Antosik – dyrektor ,  szkolny  asystent  koordynatora 

........................... 

 

 


