EGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Tytuł projektu: „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Zawichost”
Realizator projektu: Gmina Zawichost/Zespół Ekonomiczny Oświaty w Zawichoście
Projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Zawichost”” jest realizowany w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionie, Działania 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.
Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.02-235/12-00 zawartej pomiędzy
Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego a
Gminą Zawichost
§1
Informacje o projekcie.

1. Projekt skierowany jest do uczniów klas I - III dwóch szkół podstawowych z terenu Gminy
Zawichost tj. Szkoły Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim w Zespole Szkoły i Przedszkola
w Czyżowie Szlacheckim

oraz Szkoły Podstawowej w Zawichoście w Zespole Szkoły i

Przedszkola w Zawichoście
2. Celem projektu jest wyeliminowanie zidentyfikowanych barier u 32 uczniów ( 17Ch/15Dz)oraz
rozszerzenie umiejętności u 24 szczególnie uzdolnionych uczniów (11Ch 9Dz) w kontekście dalszego
procesu edukacji poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów/uczennic z klas I-III Szkół
Podstawowych w gminie Zawichost w roku szkolnym 2012/2013
3. Okres realizacji projektu: 03.09.2012 r. – 31.07.2013 r.
4. Projekt obejmuje organizację następujących zajęć w ramach indywidualizacji nauczania w
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poniższych placówkach dydaktycznych:

I. Szkoła Podstawowa w Czyżowie Szlacheckim:
Zajęcia ruchowe dla dzieci szczególnie uzdolnionych sportowo – 30 godzin
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 30 godzin
Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk przyrodniczych – 30 godzin
Łącznie przeprowadzonych zostanie 90 godzin zajęć dydaktycznych. Ilość osób, która otrzyma
wsparcie wg zajęć wyniesie 20
II. Szkoły Podstawowej w Zawichoście :
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych
ryzykiem dysleksji – 60 godzin
zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 60 godzin
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie
uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych - 30 godzin

uzdolnionych

ze

szczególnym

Łącznie przeprowadzonych zostanie 150 godzin zajęć dydaktycznych. Ilość osób, która otrzyma
wsparcie wg zajęć wyniesie 36

§2
Rekrutacja.
1. Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych do projektu odbędzie się do dnia 26.09.2012 r.
2. Organizator przewiduje utworzenie listy osób rezerwowych w przypadku rezygnacji
Beneficjenta ostatecznego w projekcie.
3. Rekrutacja prowadzona będzie przez dyrektorów szkół pod nadzorem koordynatora projektu.

4. Dokumenty rekrutacyjne stanowią:
a) formularz zgłoszeniowy do projektu (zał. nr 1);
b) deklaracja rodzica/prawnego opiekuna zobowiązująca uczestnictwa dziecka w zajęciach
wraz z akceptacją „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” (zał. nr 2);
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Dokumenty uczestnictwa są dostępne do pobrania w sekretariatach szkół , oraz w Zespole
Ekonomicznym Oświaty w Zawichoście
5. Komisja rekrutacyjna w każdej ze szkół składać będzie się z
-dyrektora każdej ze szkół
-nauczyciela wychowawcę każdej z klas
-pedagoga szkolnego
1. Do projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie 56 uczniów.
2. Wybrani uczniowie przydzieleni zostaną zgodnie z regulaminem rekrutacji do
odpowiedniej grupy.
3. Grupę docelowa projektu to uczniowie klas I-III ze Szkół podstawowych w Zawichoście i
Czyżowie Szlacheckim, które zostały zdiagnozowane w kwietniu 2012 pod kątem
występowania problemów edukacyjnych i które wymagają wsparcia oraz dzieci
szczególnie uzdolnione.
4. Komisja rekrutacyjna sporządzi protokół z rekrutacji oraz listę osób zakwalifikowanych do
poszczególnych grup, a także listę uczniów rezerwowych.
5. Lista osób zakwalifikowanych do projektu będzie dostępna w sekretariacie szkoły oraz w
biurze projektu w Urzędzie Gminy w Zawichoście w terminie do 7 dni kalendarzowych
od czasu zakończenia naboru.
6. Podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna wszystkich wymaganych dokumentów jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i rozpoczęciem przez dziecko udziału
w projekcie.
§3
Zasady uczestnictwa w projekcie.
1. Udział w projekcie jest bezpłatny. 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 oraz do
potwierdzania tego na liście obecności.
3. Uczestnik projektu jest zobowiązany do wypełniania ankiet ewaluacyjnych w czasie
trwania projektu oraz jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji związanych z
uczestnictwem w projekcie Instytucjom zaangażowanym we wdrażanie działania 9.1,
Poddziałania 9.1.2.
4. Uczestnik

ma

prawo

do

rezygnacji

z

udziału

w

projekcie

bez

ponoszenia
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odpowiedzialności finansowej w przypadku ważnych powodów zdrowotnych lub
losowych. Rodzic/opiekun prawny dziecka jest zobowiązany do złożenia pisemnej
rezygnacji w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu zaistnienia przyczyn

powodujących konieczność rezygnacji. Należy podać powód rezygnacji i przedłożyć
stosowny dowód na ich poparcie, np. zaświadczenie lekarskie.
5. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach z nieuzasadnionych przyczyn lub
skreślenia ucznia z listy uczestników z powodu przekroczenia dopuszczalnej absencji
(15% z ogólnej liczby spotkań) realizator projektu może obciążyć rodziców/prawnych
opiekunów ucznia kosztami jego udziału w zajęciach, wynikającymi z budżetu projektu
powiększonymi o ustawowe odsetki.
6. Każda nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona przez rodzica/opiekuna
prawnego pisemnie lub potwierdzona zaświadczeniem lekarskim w terminie do 7 dni
kalendarzowych.
7. W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy uczestnika projektu jego miejsce zajmie
osoba z listy rezerwowej.
§4
Postanowienia końcowe.
Postanowienia końcowe
1. regulamin wchodzi w życie z dniem 3 września 2012 r i obowiązuje przez okres
trwania projektu .
2. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu, na tablicy ogłoszeń w każdej ze szkół
3. Kwestie nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez
koordynatora projektu w porozumieniu z dyrektorami każdej ze szkół.

4

