
        
  

Człowiek – najlepsza inwestycja 

 

- długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych  

 kompetencji  naukowo - technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Zasady rekrutacji szkół i nauczycieli do projektu Feniks 

 

1. Projekt FENIKS otwarty jest dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województw: 

Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Podkarpackiego. 

2. Rekrutację szkół przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.  

3. Chęć udziału szkoły w programie zgłasza Dyrektor szkoły.  

4. Dyrektor przedstawia pisemne zgłoszenie ze wskazaniem nauczyciela fizyki prowadzącego 

zajęcia pozalekcyjne w ramach programu wraz z jego zgodą na udział w programie.  

5. Dodatkowo Dyrektor przesyła na konkurs rekrutacyjny:  

o informację o liczbie klas z nauczaniem fizyki w zakresie podstawowym oraz z fizyką 
jako przedmiotem wiodącym; 

o życiorys zawodowy  wybranego nauczyciela fizyki  wraz z wykazem jego osiągnięć 
w pracy dydaktycznej na rzecz rozwijania zainteresowań matematyczno-fizycznych 

uczniów; 

o wykaz osiągnięć szkoły w konkursach przedmiotowych z przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych w okresie ostatnich  pięciu lat szkolnych; 

o inne informacje, które w opinii Dyrektora mogą świadczyć o zaangażowaniu szkoły i 

nauczyciela w rozwijanie zainteresowań fizycznych lub matematycznych uczniów.  

6. Szkoły i nauczyciele fizyki zostają zakwalifikowani do udziału w projekcie na podstawie 

informacji przesłanej przez Dyrektora szkoły.  

7. Szkoły nie zakwalifikowane umieszczane są na liście rezerwowej.  

8. Jeśli szkoła nie jest w stanie przeprowadzić rekrutacji uczniów, zostaje usunięta z listy szkół 

uczestniczących w programie i w jej miejsce wchodzi szkoła z listy rezerwowej.  

9. Jeśli w czasie trwania projektu liczba uczestniczących uczniów zmaleje poniżej 5 osób i nie uda 

się znaleźć następców, szkoła zostaje usunięta z grona szkół uczestniczących w projekcie i w jej 

miejsce wchodzi szkoła z listy rezerwowej. 

10. Rezygnacja szkoły z udziału w projekcie może nastąpić również z innych ważnych powodów 

po zakończeniu każdego semestru na pisemny i uzasadniony wniosek Dyrektora.  

11. Szkoły i nauczyciele fizyki kwalifikowani są do uczestnictwa na cały okres trwania projektu. 

12. W przypadku rezygnacji wskazanego nauczyciela w trakcie trwania projektu Dyrektor 

wyznacza jego następcę. 
13. W przypadku rezygnacji szkoły z udziału w projekcie w trakcie jego trwania Uczelniana 

Komisja Rekrutacyjna proponuje udział w projekcie szkole z listy rezerwowej. 

 

 


