Regulamin rekrutacji i uczestnictwa młodzieży w ramach
Klubu Zdolnego Ucznia
1. Projekt Klub Zdolnego Ucznia dedykowany jest uczniom klas siódmych i ósmych szkól
podstawowych.
2. Zajęcia KZU prowadzone są na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Lesznie.
3. Uczestnictwo w zajęciach KZU jest bezpłatne, choć uczestnicy mogą ponosić koszty
przygotowanych materiałów dydaktycznych.
4. Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji na zajęcia jest złożenie wypełnionej
deklaracji stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu oraz kopii świadectwa z
roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja.
5. Zasady rekrutacji na zajęcia
a) poza kolejnością przyjmowani są laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów
przedmiotowych (wg wykazu KO w Poznaniu),
b) od kandydatów wymaga się oceny bardzo dobrej lub celującej na świadectwie z
przedmiotu zgodnego z profilem zajęć KZU minimum w poprzednim roku
szkolnym,
c) pierwszeństwo przyjęcia mają uczniowie klas ósmych, osoby kontynuujące
uczęszczanie na zajęcia KZU po uzyskaniu pozytywnej opinii nauczyciela
prowadzącego zajęcia KZU oraz osoby realizujące indywidualny tok lub program
nauczania w swojej macierzystej szkole,
d) w przypadku ilości wniosków o przyjęcie przekraczających ustalony limit miejsc
przeprowadzony może zostać egzamin wstępny z danego przedmiotu. O
przyjęciu decydować będzie wtedy wynik punktowy tego egzaminu.
e) dyrektor szkoły może w procesie rekrutacji uwzględnić udokumentowane inne
poza konkursami wojewódzkimi szczególne osiągnięcia ucznia (konieczne
udokumentowanie załącznikami).
6. Limity przyjęć uczestników na dany profil zajęć ustala Dyrektor ZS nr 2.
7. Zajęcia KZU przeznaczone są dla uczniów leszczyńskich gimnazjów i szkól
podstawowych. Jednak jeśli szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami możliwe
jest uczęszczanie na zajęcia uczniów spoza Leszna po spełnieniu warunków rekrutacji.
Decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
8. W przypadku rezygnacji z uczęszczania na zajęcia zakwalifikowanego uczestnika jego
miejsce może zająć kandydat z listy rezerwowej.
9. Uczestnik, który odnotował frekwencję na zajęciach na poziomie 70% otrzyma po
zakończeniu zajęć danego roku certyfikat uczestnictwa wystawiony przez Dyrektora
ZS nr 2 w Lesznie.
10. Skreślenie z listy uczestników zajęć KZU może nastąpić w przypadku
nieusprawiedliwienia trzech nieobecności w semestrze.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem wiążące są decyzje
dyrektora szkoły.

