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Projekt „Szansa na rozwój” współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

REGULAMIN REKTUTACJI I UCZESTNICTWA 

w ramach projektu edukacyjnego nr: WND-POKL.09.01.02-20-777/13 

 

„Szansa na rozwój” 

 

§ 1 

Przepisy ogólne 

 

1. Regulamin rekrutacji określa zasady rekrutacji uczniów na zajęcia prowadzone w 

ramach projektu „Szansa na rozwój” nr WND-POKL.09.01.02-20-777/13. 

2. Projekt nr WND-POKL.09.01.02-20-777/13 finansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach programu POKL działanie 9.1 Wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

3. Projektodawcą projektu „Szansa na rozwój” jest Gmina Rudka, ul. Brańska 13,  

17-123 Rudka, zaś realizatorem Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudce,  

ul. Szkolna 2, 17-123 Rudka. 

4. Beneficjenci ostateczni - uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Zespole 

Szkół im. Jana Pawła II w Rudce, ul. Szkolna 2, 17-123 Rudka. 

5. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia i zmniejszenie 

dysproporcji edukacyjnych 90 uczniów (w tym 48 K) Zespołu Szkół im. Jana Pawła 

II w Rudce w okresie od stycznia 2014 roku do czerwca 2015 roku. 

6. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w Regulaminie należy 

do kompetencji Koordynatora projektu. 

 

§ 2 

Rekrutacja uczestników do projektu 

1. Rekrutacja odbywa się na terenie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce zgodnie z 

niniejszym regulaminem i uwzględnieniem zasady równych szans, w tym równości 

płci. 
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2. Proces rekrutacji przeprowadzany jest przez Komisję rekrutacyjną powołaną przez 

Wójta Gminy Rudka. W skład komisji wchodzą: Koordynator Projektu, Specjalista ds. 

monitoringu i ewaluacji i osoba z prowadzących zajęcia wskazana przez 

Koordynatora.  

3. Rekrutacja na zajęcia odbywa się dwukrotnie: 

- do 10 stycznia 2014 r. I rekrutacja na okres: styczeń 2014 r. – czerwiec 2014 r. 

- do 6 września 2014 r. II rekrutacja na okres: wrzesień 2014r. – czerwiec 2015 r. 

Rekrutacja na wyjazdy edukacyjne miesiąc przed planowanym wyjazdem, tj.: styczeń, 

kwiecień, maj, wrzesień 2014 r. oraz kwiecień, maj 2015 r. 

4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne odbywać się będą w grupach  o 

liczebności zgodnej z Rozporządzeniem  MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach ( DZ. U. 2013 nr 0 poz. 532 ), zaś pozostałe 

zajęcia odbywać się będą w grupach o liczebności zgodnej z założeniami zawartymi 

we wniosku.  

5.    Oferowane formy wsparcia:  
  

 a) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne służące wyrównywaniu 

dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia uczniów o Specjalnych 

Potrzebach Edukacyjnych, 

b) zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne rozwijające kompetencje kluczowe uczniów, 

c) zajęcia rekreacyjno – sportowe, 

d) opieka psychologiczna, 

e) wyjazdy edukacyjne, zielona szkoła, 

f) wyjazdy na basen, 

      g) wyjazdy na lodowisko. 

        6. Wykaz realizowanych zajęć w roku 2014 i 2015 określa Załącznik Nr 1 do  

            Regulaminu. 

        7. Wykaz organizowanych wyjazdów zawiera załącznik Nr 2 do Regulaminu. 

        8. Jeden uczeń szkoły podstawowej może brać udział w 3  różnych zajęciach (dotyczy   

            zajęć rozwijających, wyrównawczych i specjalistycznych wymienionych w załączniku  

            nr 1). 
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 9. Komisja rekrutacyjna dokonuje naboru uczestników projektu w oparciu o następujące 

kryteria: 

9.1 . Kryteria podstawowe: 

1) nauka w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce; 

2) uczeń w wieku 9-11 lat; 

3) wypełnienie formularza i zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na uczestnictwo w 

projekcie; /załącznik nr 3 do regulaminu/ 

4) oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w celu realizacji projektu; /załącznik nr 4 do regulaminu/ 

9.2. Kryteria dodatkowe: 

      - opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

      - sytuacja finansowa rodzin uczniów (zła/bardzo zła - oświadczenie),  

      - wyniki w nauce ( niskie w przypadku rekrutacji na zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,  

      dobre na pozostałe zajęcia) na podstawie średniej na semestr lub koniec roku szkolnego, 

      - predyspozycje i chęci uczestnictwa w zajęciach  zadeklarowane w ankiecie …..),  

      - płeć ( zachowanie proporcji wg wskaźnika 48K/42M). 

W przypadku zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych do uczestnictwa w 

zajęciach będą uprawnieni uczniowie posiadający opinie poradni psychologiczno-

pedagogicznej oraz logopedy szkolnego.  

9.2.1. Wyjazdy edukacyjne: 

- zaangażowanie i aktywny udział w zajęciach potwierdzone opinią prowadzących. 

W wyjazdach edukacyjnych weźmie udział 50% uczniów o Specjalnych Potrzebach 

Edukacyjnych. 

 

 

 

§ 3 

Etapy rekrutacji 

 

1. Akcja informacyjno-promocyjna - ogłoszenie o naborze uczestników projektu. 

Informacja o projekcie oraz rekrutacji zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej 

budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce Urzędu Gminy, będą rozprowadzane 

plakaty i ulotki w szkole i na terenie gminy. Informacje o projekcie zostaną umieszczone na 
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stronie internetowej szkoły WWW.zsrudka.cba.pl i gminy WWW.rudka.pl . Informacje o 

naborze do projektu przekazywane będą także w formie ustnej na radzie pedagogicznej, 

godzinach wychowawczych, zebraniach z rodzicami i podczas indywidualnych rozmów.  

2. Złożenie kart rekrutacyjnych. Uczeń zainteresowany uczestnictwem  

w wybranych przez siebie zajęciach zgłasza się do Koordynatora lub do Specjalisty ds. 

monitoringu i ewaluacji w celu otrzymania formularza zgłoszeniowego /załącznik nr 5 do 

regulaminu/. Wypełniony formularz zgłoszeniowy uczeń składa na ręce  Koordynatora lub  

Specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji. 

 

3. Decyzja komisji rekrutacyjnych - wybór uczestników projektu.  

W oparciu o kryteria podstawowe oraz dodatkowe Komisja rekrutacyjna dokonuje wyboru 

uczniów wymagających wsparcia.  

 

4. Podpisanie deklaracji udziału i utworzenie list rezerwowych. Uczeń zakwalifikowany 

przez Komisje rekrutacyjne do udziału w projekcie zobowiązany jest do wypełnienia 

deklaracji udziału w projekcie i podpisanie jej przez rodzica lub prawnego opiekuna ucznia i 

beneficjenta ostatecznego, pisemne wyrażenie zgody na udział ucznia  

w proponowanej formie zajęć oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

Listy uczniów zakwalifikowanych na poszczególne zajęcia zostają zamieszczone na tablicy 

informacyjnej w szkole. Komisja Rekrutacyjna przygotowuje także listy rezerwowe.  

W przypadku niekompletnej grupy przewiduje się powtórzenie procedury rekrutacji w celu 

uzupełnienia wolnych miejsc – w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników pierwszej rekrutacji. 

 

5.  W czasie rekrutacji wszelkie dokumenty z nią związane gromadzone są przez 

Koordynatora projektu, a po zakończonej rekrutacji przechowywane w biurze projektu. 

 

§ 4 

Prawa i obowiązki uczestnika projektu 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

- bezpłatnego udziału w projekcie, 
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- bezpłatnego otrzymywania materiałów promocyjnych, 

- aktywnego informowania o działaniach realizowanych w ramach projektu. 

2. Uczeń zakwalifikowany do zajęć w ramach projektu zobowiązany jest do:  

- systematycznego uczestnictwa w zajęciach,  

- przestrzegania punktualności,  

- wypełniania w trakcie zajęć wszystkich testów sprawdzających – diagnoza na wejściu i 

wyjściu z projektu, 

- przestrzegania zasad pracy ustalonych w grupie,  

- wypełnienia ankiet ewaluacyjnych, 

- udzielania informacji związanych z uczestnictwem w projekcie Instytucjom zewnętrznym 

zaangażowanym w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

3. Uczniowie biorący udział w jakiejkolwiek formie wsparcia projektowego zobowiązani są 

do wypełnienia i podpisania stosownej deklaracji udziału wraz z rodzicem/opiekunem 

prawnym oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

4. Uczeń zobowiązany jest zaakceptować wyznaczone przez Beneficjenta terminy i miejsce 

realizacji działań projektowych bezpośrednio kierowanych do uczniów.  

 

5. Rodzic (opiekun prawny) ucznia zobowiązuje się do: 

- złożenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych;  

- pisemnego lub osobistego usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach w ramach 

projektu, wraz z podaniem przyczyny absencji; 

- bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział ucznia 

w projekcie. 

 

 

§ 5 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

 

1. Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie w przypadku, gdy rezygnacja jest 

usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zdrowotnymi. 

2. Rodzic/opiekun prawny ucznia jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w 

terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji 
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(należy podać powody rezygnacji i przedłożyć stosowny dowód na ich poparcie np. 

zaświadczenie lekarskie). 

3. Uczeń, który z ważnych powodów zrezygnował z udziału w projekcie, zostaje zastąpiony 

osobą z listy rezerwowej, utworzonej dla każdej grupy. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Podpisanie deklaracji udziału w projekcie przez rodzica i ucznia jest zobowiązaniem do 

czynnego i pełnego uczestnictwa w zajęciach w ramach danej edycji zajęć, a także 

równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

2. W razie niepodpisania deklaracji przez kandydata lub jego rodziców, prawnych opiekunów, 

udział w Projekcie zostanie zaproponowany kolejnej osobie z listy rekrutacyjnej, która spełnia 

wymogi projektu. 

 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego, przepisy prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy 

strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. 

2. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu, w oparciu o stosowne dokumenty 

programowe dotyczące wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki należy do 

Koordynatora projektu.  

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce 

oraz Urzędu Gminy Rudka. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2013 roku i obowiązuje do 30 czerwca 

2015 roku. 

 


