
 
 

 
 
 

"Uczniowie Liceum Ogólnokształc ącego w Ostrowi Mazowieckiej przygotowani do dalszej  nauki i życia 
we współczesnym świecie"  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Zmiany do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Pr ojekcie 
„Uczniowie Liceum Ogólnokształc ącego w Ostrowi Mazowieckiej przygotowani do dalszej  

nauki i życia we współczesnym świecie” realizowany jest w ramach Programu Operacyj nego 
Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia  i kompetencji w regionach, Działania 9.2. 

Podniesienie atrakcyjno ści i jako ści szkolnictwa 
  zawodowego  

1. Zgodnie z § 4 pkt 2. Regulaminu o dokonywaniu zmian zmianie u lega § 1 pkt 6.1 i 6.2 w 
zakresie liczby osób w grupach na zaj ęcia wyrównawcze i doskonal ące oraz pkt 4 § 1 w 
zakresie liczby uczniów w grupie docelowej projektu  

 
Obecne brzmienie § 1, pkt 6.1 regulaminu to: 
 
6.1 Zajęcia wyrównawcze 
 
Zajęcia z matematyki 4gr/15os/26tyg/2h 
Zajęcia z fizyki 3gr/15os/26tyg/2h 
Zajęcia z biologii 3gr/15os/26tyg/2h 
Zajęcia z geografia 3gr/15os/26tyg/2h 
Zajęcia z chemii 3gr/15os/26tyg/2h 
Zajęcia z języka angielskiego 2gr/15os/26tyg/2h  
Zajęcia z języka polskiego 2gr/15os/26tyg/2h  
Zajęcia z historii 2gr/15os/26tyg/2h  
Zajęcia z WOS 2gr /15os/26tyg/2h  
 
Przewidziany jest udział 246 uczniów w tej formie wsparcia, w tym 147 kobiet. 
 
Obecne brzmienie § 1,pkt 6.2 regulaminu to: 
 
6.2 Zajęcia doskonalące 
 
Zajęcia z łaciny 8gr/15os/26tyg/2h  
Zajęcia z języka niemieckiego 2gr /15os/26tyg/2h  
Zajęcia z języka angielskiego 3gr /15os/26tyg/2h  
Zajęcia z języka polskiego 2gr /15os/26tyg/2h  
Zajęcia z historii 2gr/15os/26tyg/2h  
Zajęcia z WOS 2gr/15os/26tyg/2h  
Zajęcia z mat. 3gr/15os/26tyg/2h  
Zajęcia z fizyki2gr /15os/26tyg/2h  
Zajęcia z chemii 2gr/15os/26tyg/2h  
Zajęcia z biologii 2gr/15os/26tyg/2h  
Zajęcia z geografii 2gr/15os/26tyg/2h  
Zajęcia z informatyki 2gr/15os/26tyg/2h 
 
 W tej formie wsparcia przewidziany jest udział 288 uczniów w tym 178 Kobiet 
 
 
Obecne brzmienie § 1,pkt 6.4 regulaminu to: 
 
6.4 Zajęcia doskonalące dla uczniów zdolnych 
 
Trening kreatywności 3gr/60os/po16h 
Zajęcia dziennikarskie  1gr/12os/52tyg/2h 
Astronomia 1gr/12os/52tyd/2h 
W tej formie wsparcia przewidziany jest udział 60 uczniów w tym 35 Kobiet 
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Obecne brzmienie § 1 pkt. 4 regulaminu to:  
 
Projekt zakłada udział 484 uczniów (w tym 304 kobiety i 180 mężczyzn) uczęszczających do Liceum  
wymienionego w §1 pkt 2. Projekt jest zgodny z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn. 
Struktura grupy docelowej uczniów odzwierciedla strukturę uczniów w szkole i jest w stosunku do niej 
proporcjonalna.  
 

2. Zmiany obowiązują od dnia ich zatwierdzenia. 
 


