
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Dobry start- wyrównywanie szans edukacyjno- rozwojowych dzieci klas I- III SP w Buchcicach”

§ 1. Informacje ogólne

1. Regulamin określa zasady naboru i warunki uczestnictwa w projekcie „Dobry start-
wyrównywanie szans edukacyjno- rozwojowych dzieci klas I- III SP w Buchcicach” realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet: IX. „Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionie”, 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 
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

2. Projekt  realizowany jest przez Towarzystwo Oświatowe w Buchcicach  na podstawie umowy nr: 
UDA-POKL.09.01.02-12-002/11-00 zawartej z Województwem Małopolskim- Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Krakowie, zwanym „Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II 
Stopnia).

3. Projekt realizowany jest od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.
4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu  oraz podejmowanie decyzji i rozstrzyganie spraw 

dotyczących realizacji projektu pozostaje w gestii Towarzystwa Oświatowego w Buchcicach
i działającego w jego imieniu koordynatora projektu. 

§ 2. Cele projektu

1. Celem  głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic  klas I – III 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Buchcicach poprzez wsparcie, w okresie realizacji projektu,
indywidualnego rozwoju dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych 
uczniów.

2. Cele szczegółowe, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu to:
 Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych i rozwojowych uczniów/ uczennic.
 Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów/ uczennic.

3. Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez zwiększenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia 
pozalekcyjne, wycieczki edukacyjne oraz zakup pomocy dydaktycznych umożliwiających i 
wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem.

§ 3. Oferowane formy wsparcia

1. Zakłada się objęcie wsparciem 22 uczniów/uczennic klas I – III szkoły podstawowej dla których 
zaplanowano do realizacji 320 godzin zajęć dydaktycznych obejmujących:
a) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także

zagrożonych ryzykiem dysleksji (3 grupy x 40h),
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b) Zajęcia  dla dzieci z trudnościami  w zdobywaniu umiejętności matematycznych (2 grupy x 
40h),

c) Zajęcia komputerowe (1 grupa x 40h),
d) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem 

nauk matematyczno-przyrodniczych (2 grupy x 40h).
2. Formy wsparcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem zajęć.
3. Realizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie zajęć w przypadku 

wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej lub technicznej. 
4. Zajęcia odbywają się na terenie szkoły.
5. Uczeń/uczennica może uczestniczyć w jednej lub kilku rodzajach form wsparcia.
6. Zajęcia będą realizowali, zatrudnieni przez Beneficjenta, nauczyciele posiadający pełne 

kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

§ 4. Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczniów

1. Rekrutacja uczniów odbywa się w Publicznej Szkole Podstawowej im. sierż. AK J. Siwaka 
„Waligóry” w Buchcicach.

2. Rekrutacji dokonuje Szkolny Zespół ds. Rekrutacji powołany przez Dyrektora szkoły w skład 
którego wchodzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wraz z innymi specjalistami 
zatrudnionymi w szkole (jeśli  są zatrudnieni).

3. Uczestników do projektu zgłaszają wychowawcy klas, na podstawie rozpoznanych potrzeb, 
możliwości rozwojowych i edukacyjnych uczniów i uczennic wypełniając I część Formularza 
zgłoszeniowego do projektu.

4. Kryteriami zakwalifikowania ucznia do udziału w projekcie są:
 do zajęć wyrównawczych – niskie osiągnięcia edukacyjne ucznia z danej dziedziny 

potwierdzone diagnozą specjalisty np. opinią z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub  
rozpoznanie potrzeby przez zespół nauczycieli;

 do zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania – szczególne uzdolnienie ucznia w 
danej dziedzinie na podstawie opinii wydanej przez wychowawcę o predyspozycji do 
określonych zajęć.

5. Szkolny Zespół ds. Rekrutacji kwalifikuje uczniów/uczennice na zajęcia dodatkowe analizując 
I część Formularza zgłoszeniowego do projektu oraz zaplanowane przez szkołę i ujęte 
w zatwierdzonym Wniosku o dofinansowanie - rodzaje zajęć będących zaspokojeniem 
rozpoznanych potrzeb ucznia/uczennicy.

6. Dyrektor szkoły zatwierdza wyniki rekrutacji.
7. Szkoła informuje rodzica/ opiekuna prawnego ucznia/uczennicy zakwalifikowanego do projektu 

o możliwości udziału dziecka w zajęciach dodatkowych.
8. Efektem zakończonego procesu rekrutacji jest Protokół z posiedzenia Szkolnego Zespółu ds. 

Rekrutacji, zatwierdzony przez Dyrektora szkoły oraz wypełniona  Deklaracja uczestnictwa w 
projekcie podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego, wraz z oświadczeniem o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb projektu.
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9. Opiekun prawny podpisując Deklarację uczestnictwa w projekcie tym samym wyraża zgodę na 
udział swojego dziecka w projekcie.

10. 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.

11. Nabór prowadzony jest od 3 września do 7 września na okres roku szkolnego 2012/2013.
12. Rekrutacja kandydatów do projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równych szans.

§ 5. Zasady  uczestnictwa w Projekcie

1. Uczestnictwo w zajęciach realizowanych w ramach projektu jest bezpłatne i obowiązkowe. 
Uczestnik projektu jest uprawniony do nieodpłatnego otrzymywania materiałów edukacyjnych i 
korzystania z zakupionych w ramach projektu materiałów dydaktycznych.

2. Uczestnik projektu jest zobowiązany do systematycznego udziału w zajęciach – minimum 30 
godzin zajęć , do których został zakwalifikowany zgodnie z ustalonym harmonoramem oraz 
wycieczkach edukacyjnych organizowanych w ramach kontynuacji zajęć, a także dbania
o pomoce dydaktyczne, zakupione dla szkoły w ramach projektu. 

3. Uczestnik projektu jest zobowiązany do wypełniania ankiet ewaluacyjnych, testów oraz innych 
materiałów dokumentujących przebieg zajęć w czasie trwania projektu.

4. Każda nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona przez rodzica/opiekuna prawnego 
pisemnie lub potwierdzona zaświadczeniem lekarskim w terminie do 7 dni kalendarzowych.

5. W trakcie realizacji projektu jest dopuszczalna rezygnacja z udziału w projekcie  w przypadkach 
uzasadnionych zdarzeniami losowymi lub chorobą. Rodzic/opiekun prawny dziecka jest 
zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji wraz z uzasadnieniem - w terminie 7 dni 
kalendarzowych od momentu zaistnienia wskazanych przyczyn.

6. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia  ucznia lub uczennicę  z listy uczestników z powodu 
przekroczenia dopuszczalnej absencji.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem  3 września 2012 r. i obowiązuje do czasu 
zakończenia realizacji projektu.

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego 
regulaminu.

3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany zapisów niniejszego regulaminu lub 
wprowadzania nowych postanowień.

4. W kwestiach nieopisanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Koordynator Projektu.
5. Regulamin jest dostępny dla zainteresowanych osób w gabinecie dyrektora Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Buchcicach oraz na stronie internetowej www.spbuchcice.tuchow.pl

                                                                                                                     Opracował:  
Koordynator projektu – mgr Magdalena Gawron

Buchcice, dnia 03.09.2012r.


