REGULAMIN
REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
w projekcie „EDKUACJA WCZESNOSZKOLNA SZANSĄ NA LEPSZE
JUTRO”
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
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”

Projekt „EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany przez Gminę
Szczyrk w okresie od 1 września 2012r. do 30 czerwca 2013r.

§1. Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie „Edukacja
wczesnoszkolna szansą na lepsze jutro” realizowanego w terminie od 1 września 2012 roku do 30
czerwca 2013 roku.
2. Projekt „Edukacja wczesnoszkolna szansą na lepsze jutro” finansowany jest przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Udział w projekcie „Edukacja wczesnoszkolna szansą na lepsze jutro” jest bezpłatny.
4. Uczestnictwo w projekcie „Edukacja wczesnoszkolna szansą na lepsze jutro” jest dobrowolne.
5. Realizatorem jest Gmina Szczyrk, adresatami projektu są uczniowie i uczennice szczyrkowskich
szkół podstawowych klas I – III.
§2. Cele projektu
1. Celem ogólnym projektu jest udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju uczniom i uczennicom
I etapu edukacyjnego w szczyrkowskich szkołach podstawowych uwzględniających ich
zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe.
2. Założone cele zostaną zrealizowane poprzez udział uczniów w zajęciach dodatkowych oraz poprzez
zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia.
§3. Uczestnicy Projektu
1. Uczestnikami Projektu są uczniowie klas I – III pobierający naukę w szczyrkowskich szkołach
podstawowych.
2. W Projekcie planuje się udział 119 uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
3. Do udziału w projekcie zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy:
• są uczniem/uczennicą szkoły podstawowej w Szczyrku, klas I-III,
• uczęszczają do szkoły objętej projektem,
• zostali zakwalifikowani na dodatkowe zajęcia przez Komisję Rekrutacyjną i Dyrektora Szkoły na
podstawie kopii dokumentu potwierdzającego rozpoznane potrzeby rozwojowe i edukacyjne.
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§4. Rekrutacja uczestników projektu
1. Rekrutacja prowadzona będzie we wrześniu 2012 r. w szczyrkowskich szkołach
podstawowych w oparciu o następujące dokumenty:
1) Zarządzenie Dyrektora szkoły o powołaniu Komisji Rekrutacyjnej
2) Oświadczenie uczestnika projektu
3) Formularz zgłoszeniowy projektu
4) Deklarację uczestnictwa w projekcie
5) Zasady rekrutacji uczestników projektu
6) Regulamin pracy Komisji Rekrutacyjnej.
2. Rekrutację przeprowadzają powołane zarządzeniem Dyrektora Szkoły Komisje Rekrutacyjne.
3. Deklaracje uczestnictwa oraz Regulamin są dostępne na stronie www.fundusze.szczyrk.eu, w
biurze projektu w Urzędzie Miejskim w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, I piętro, biuro nr 28, a także
u koordynatorów szkolnych w ZSPiG nr 1 i ZSPiG nr 2 w Szczyrku.
3. O zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy do projektu decyduje spełnienie kryteriów określonych
w § 3 zawartych w Formularzu zgłoszeniowym wypełnianym przez nauczyciela, Komisję
Rekrutacyjną i Dyrektora Szkoły.
4. Opiekun prawny - ucznia/uczennicy zakwalifikowanego/ej na zajęcia dodatkowe przez
Komisję Rekrutacyjną, a zatwierdzone przez dyrektora szkoły - podpisuje Deklarację
uczestnictwa w projekcie i oświadczenie o danych osobowych przed rozpoczęciem zajęd
dodatkowych realizowanych w ramach projektu.
5. W przypadku rezygnacji lub wykreślenia ucznia/uczennicy z projektu, może odbyd się
rekrutacja uzupełniająca do projektu, pod warunkiem iż w ciągu jednego roku szkolnego
uczeo będzie mógł uczestniczyd w co najmniej 30 godzinach zajęd dodatkowych w jednej
tematyce.
§5. Zakres wsparcia
1. Zakres wsparcia dla uczniów/uczennic w ramach projektu w Szkole Podstawowej nr 1 w Zespole
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku obejmuje:
1) Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych
ryzykiem dysleksji,
2) Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
3) Zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy i korygujące wady wymowy,
4) Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy,
5) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – humanistycznoartystyczne.
6) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – matematycznoprzyrodnicze.
2. Zakres wsparcia dla uczniów/uczennic w ramach projektu w Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Szczyrku obejmuje:
1) Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych
ryzykiem dysleksji,
2) Zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy i korygujące wady wymowy,
3) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – plastycznomuzyczne.
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§6 Obowiązki uczestników
1.

Dodatkowe obowiązki uczestników wykonywane przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci:
a) wypełnienie ankiety monitorującej rezultaty projektu przed jego przystąpieniem, w
trakcie projektu i po zakooczeniu swojego udziału w projekcie,
b) wypełnienie innych dokumentów związanych z realizacją projektu,
c) przestrzeganie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa,
d) systematyczne uczestniczenie w zajęciach,
e) przestrzeganie punktualności,
f) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie Instytucjom
zewnętrznym zaangażowanym w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
§7. Uprawnienia uczestników

1.

Uczestnicy projektu są uprawnieni do:
1) nieodpłatnego udziału w zajęciach w projekcie,
2) otrzymania pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęd, zgodnie z możliwościami
szkoły.

§8. Nieobecność i rezygnacja z uczestnictwa w projekcie
1. Obecnośd na zajęciach jest obowiązkowa,
2. Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane chorobą, nagłymi wypadkami losowymi
lub innymi uzasadnionymi przypadkami. Rodzic/opiekun prawny dziecka niezwłocznie
poinformuje nauczyciela o przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach.
3. W szczególnych sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (np. choroba,
zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód), rodzice/opiekunowie prawni dziecka mają
prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, po złożeniu pisemnego oświadczenia o
rezygnacji i jego przyczynach.

§9. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy
wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o
ochronie danych osobowych,
2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2012r.
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