Projekt „Umiem, wiem, rozumiem – zajęcia dodatkowe dla uczniów” współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2016 r. – 30.06.2018 r.
I.

Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: „Umiem, wiem,
rozumiem – zajęcia dodatkowe dla uczniów” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 –
2020.
2. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej
w Zielkowicach.
3. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie oraz zasady organizacji
poszczególnych działań w ramach Projektu.
4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu sprawuje Koordynator Projektu.
5. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z:
a) zapisami

Projektu

„Umiem,

wiem,

rozumiem

–

zajęcia

dodatkowe

dla uczniów”
b) umową o dofinansowanie Projektu.
II.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół
podstawowych z terenu gminy wiejskiej Łowicz, ukierunkowanej na rozwój kompetencji
kluczowych.
III.

Zakres wsparcia:

Projekt „Umiem, wiem, rozumiem – zajęcia dodatkowe dla uczniów” obejmuje wsparciem
uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach poprzez udział
uczniów w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych i rozwijających:
- Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w kl. I - III
- Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w kl. IV -VI
-Dodatkowe

zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze

z

języków

obcych

(języka angielskiego) w kl. IV – VI
- Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów
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przyrodniczych metodą eksperymentu w kl. IV – VI
- Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów w kl. II – III
- Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów w kl. IV – VI
- Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów
ze SPE w kl. IV – VI
- Wsparcie uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły
w kl. I.
IV.

Kryteria uczestnictwa:
Do rekrutacji może przystąpić uczeń, który został wytypowany przez nauczyciela
poprzez:
a) wyniki w nauce (oceny semestralne)
b) opinię nauczyciela
c) kolejność zgłoszenia
d) wyniki testu diagnostycznego

W zajęciach wyrównawczych mogą brać udział uczniowie, którzy spełniają warunki:
- dostateczne i niższe oceny semestralne i z testów diagnostycznych
- opinia wychowawcy i PPP
- kolejność zgłoszenia.
W zajęciach kształtujących i rozwijających kompetencje cyfrowe może brać udział uczeń,
który spełnia warunki:
- ocena co najmniej dobra z zajęć komputerowych
- wysoka frekwencja na zajęciach
- kolejność zgłoszenia
- posiada zainteresowania z obszaru technologii informatycznej
- rekomendacja wychowawcy.
V. Procedura rekrutacji
1. Rekrutacja prowadzona jest przez Specjalistów wdrożenia projektu w każdej
ze szkół.

2

Projekt „Umiem, wiem, rozumiem – zajęcia dodatkowe dla uczniów” współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
2. Zgłoszenia do uczestnictwa w Projekcie dokonuje się za pomocą Formularza
zgłoszenia uczestnika projektu.
3. Wymagane dokumenty należy czytelnie wypełnić i podpisać, w przypadku osób
niepełnoletnich dokumenty podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
4. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w terminie 02.09.2016 - 15.09.2016.
5. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym będzie dokonana
przez Specjalistów wdrożenia projektu w każdej ze szkół.
6. O ostatecznym zakwalifikowaniu uczestników będzie decydowało spełnienie
wymagań przedstawionych w niniejszym regulaminie oraz kolejność zgłoszeń.
7. Informacje o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostaną umieszczone
na stronie internetowej projektu oraz wywieszone na tablicy informacyjnej w szkole.
8. W przypadku większej od zaplanowanej liczny chętnych do danego zadania, zostaną
utworzone listy rezerwowe.
VI. Rekrutacja kandydatów
1. W szkołach podstawowych biorących udział w projekcie Dyrektor powołuje Komisję
Rekrutacyjną (Regulamin pracy Komisji Rekrutacyjnej), którą tworzą nauczyciele
biorący

udział

w

projekcie

wraz

z

innymi

specjalistami

zatrudnionymi

w szkole, jeśli tacy są zatrudnieni.
2. Uczestników do projektu zgłaszają wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotu,
na podstawie rozpoznanych potrzeb, możliwości rozwojowych i edukacyjnych
uczniów i uczennic wypełniając Formularz zgłoszenia uczestnika projektu.
3. Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje uczniów/uczennice na zajęcia dodatkowe analizując
Formularz zgłoszenia uczestnika projektu – rodzaje zajęć będących zaspokojeniem
rozpoznanych potrzeb ucznia/uczennicy
4. Dyrektor

szkoły

zatwierdza

wyniki

rekrutacji,

i

przekazuje

protokół

z przeprowadzonej rekrutacji uczestników projektu do koordynowania gminnego
projektu – Biura Projektu.
5. Szkoła

informuje

opiekuna

prawnego

ucznia/uczennicę

zakwalifikowanego

do projektu o możliwości udziału dziecka w zajęciach dodatkowych.
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6. Liczba uczniów/uczennic w projekcie do zrekrutowania powinna być zgodna z podaną
we Wniosku o dofinansowanie.
7. Efektem zakończonego procesu rekrutacji jest Protokół z posiedzenia komisji
rekrutacyjnej ( załącznik nr 4) opracowany przez Komisję Rekrutacyjną, zatwierdzony
przez Dyrektora szkoły oraz wypełniony Formularz zgłoszenia uczestnika projektu
podpisany przez

rodzica lub

opiekuna prawnego (załącznik

nr

1) wraz

z Oświadczeniem uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb projektu (załącznik nr 2 ) i Zgodą rodzica/opiekuna na udział
dziecka w projekcie (załącznik nr 3).
8. Opiekun prawny podpisując Deklaracje uczestnictwa w projekcie tym samym wyraża
zgodę na udział swojego dziecka w projekcie.
9. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (swoich i dziecka)
przez opiekuna prawnego – jest jednoznaczna z brakiem możliwości udziału
ucznia/uczennicy w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu.
10. W skład Komisji rekrutacyjnej wchodzić będą, nauczyciele zespołu przedmiotowego
oraz specjaliści zatrudnieni w szkole ( jeśli są zatrudnieni).
11. W przypadku braku pełnej dokumentacji, Komisja Rekrutacyjna może wezwać
rodzica lub opiekuna prawnego ucznia do uzupełnienia braków.
12. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do wypełniania ankiet przeprowadzonych
podczas trwania projektu.
13. Rekrutacja kandydatów do projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równych
szans.
VII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz
stosowania się do niego.
3. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
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5. Regulamin projektu dostępny jest na stronie internetowej projektu, w sekretariacie
Urzędu Gminy Łowicz oraz w biurze projektu.
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