
  

 

Projekt „Młodzi odkrywcy na skrzydłach wiedzy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Regulaminu rekrutacji i  uczestnictwa 

w projekcie nr WND-POKL.09.01.02-28-163/13 

pt. „Młodzi odkrywcy na skrzydłach wiedzy”  

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zatytułowanym  
„Młodzi odkrywcy na skrzydłach wiedzy” , nr projektu WND-POKL.09.01.02-28-163/13 
w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 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. 
 
2. Zajęcia w ramach Projektu współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
3. Beneficjentem projektu jest Gmina Wydminy. 
 
4. Biuro projektu mieści się w Wydminach, przy ul. Grunwaldzkiej 74, czynne w dni 
powszednie od godz. 8.00-16.00. 

 

§ 2 

Informacje o Projekcie 

1. Termin realizacji: styczeń 2014 r. – czerwiec 2015 r. 
   
2.Projekt zakłada objęcie wsparciem uczniów szkoły podstawowej w Wydminach, Gawlikach 
Wielkich, Zelkach i Talkach. 
 
3.Udział beneficjentów ostatecznych w projekcie jest bezpłatny. 
 
4.Realizacja działań zaplanowanych w projekcie będzie dostosowana do planu zajęć i potrzeb 
poszczególnych grup. 
 
5.Zajęcia poprowadzą nauczyciele zatrudnieni przez beneficjenta do przygotowania 
i prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 
 
6.Nauczyciele w porozumieniu z kierownikiem projektu i koordynatorem szkolnym opracują 
wykazy materiałów dydaktycznych, programy i harmonogramy zajęć realizowanych w 
ramach poszczególnych działań. 
 

7. W projekcie zaplanowano następujące zajęcia w szkołach podstawowych : 
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a) Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej:  
- z logopedii 
- korekcyjno – kompensacyjne 
 
 b) Zajęcia wyrównawcze ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: 
 - z języka polskiego 
- z matematyki 
- z języka angielskiego 
- z języka niemieckiego 
- z przyrody 
      
c) Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych: 
- „Matematyka nitką malowana, czyli haft matematyczny i krzyżykowy” 
- „Młodzi odkrywcy” 
- warsztaty dziennikarskie 
 
d) Zajęcia wspierające aktywność artystyczno-ruchową: 
- „Przygoda ze sceną” 
- „Jak ryba w wodzie” 

§ 3 

Proces rekrutacji 

1. Rekrutacja odbywa się na terenie szkół podstawowych w naszej gminie zgodnie    
z niniejszym regulaminem i uwzględnia zasadę równych szans, w tym równości płci.  
 
2. Proces rekrutacji odbywa się odrębnie dla każdego rodzaju zajęć, wymienionych w § 2 pkt 
7 regulaminu.  
 
3. Proces rekrutacji przeprowadzany jest przez Zespół rekrutacyjny. W skład zespołu 
wchodzą: Dyrektor Szkoły, Koordynator projektu, nauczyciel danego przedmiotu lub 
wychowawca lub pedagog.  
 
4. Każdy uczeń może być objęty więcej niż jedną formą wsparcia. 
 
5. Podstawowym kryterium uczestnictwa jest posiadanie statusu ucznia  uczęszczającego do 
jednej z następujących  szkół podstawowych: SP w Wydminach, SP w Gawlikach Wielkich, 
SP w Zelkach, SP w Talkach. 
 

6. Szczegółowe kryteria rekrutacji (kryteria pierwszeństwa): 

a) Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej:  
- uczeń klas I – III 
- informacja z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub diagnoza/opinia logopedy   lub 
obserwacja ucznia podczas lekcji lub rozmowa z pedagogiem szkolnym. Potwierdzenie 
konieczności uczęszczania ucznia na zajęcia logopedyczne przez logopedę/pedagoga 
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szkolnego/nauczyciela może odbyć się poprzez złożenie podpisu na formularzu 
zgłoszeniowym. 
 
W pierwszej kolejności do uczestnictwa w zajęciach będą uprawnieni uczniowie posiadający 
zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. W drugiej kolejności uczniowie 
potrzebujący wsparcia dydaktyczno-wyrównawczego, którzy będą wskazani przez logopedę 
lub nauczyciela danego przedmiotu do uczestnictwa w takich zajęciach. W następnej 
kolejności zostanie uwzględniona sugestia pedagoga szkolnego. 
 
b) Zajęcia wyrównawcze ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: 
- wybór uczniów w klasach I – III – wskazania wychowawcy/pedagoga 
szkolnego/nauczyciela poprzez złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym lub 
orzeczenie/opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
- wybór uczniów w klasach IV – VI - niskie wyniki z danego przedmiotu, punktowane w skali 
od 1-5 zgodnie z poniższą tabelą 
- w sytuacji gdy w szkole nie jest prowadzony dany przedmiot a w związku z tym nie ma 
możliwości ustalenia niskich wyników w danej szkole punktowanych w skali podanej niżej, 
do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowane zostaną osoby chętne (w tym przypadku 
decydować będzie data wpływu formularza zgłoszeniowego). 
 
Średnia ocen Liczba punktów 

1-2 5 

2,1-3 4 
3,1-4 3 
4,1-5 2 
5,1-6 1 
 
c) Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych:  
- wybór uczniów w klasach I – III – wskazania wychowawcy poprzez złożenie podpisu na 
formularzu zgłoszeniowym 
- wybór uczniów w klasach IV – VI - wysokie wyniki z danego przedmiotu (średnia ocen co 
najmniej 3,8), punktowane w skali od 1-5 zgodnie z poniższą tabelą.  
- w przypadku małej liczby chętnych do uczestnictwa w projekcie mogą zostać 
zakwalifikowane osoby z niższą średnią niż przyjęta w Regulaminie. 
 
Średnia ocen Liczba punktów 
3,8-4,0 1 
4,1-4,4 2 
4,5-4,8 3 
4,9-5,2 4 
Pow. 5,3 5 
 
d) Zajęcia wspierające aktywność artystyczno-ruchową:  
- wybór uczniów w klasach I – VI na podstawie niskiego dochodu (oświadczenie rodzica lub 
opiekuna prawnego o dochodach w przeliczeniu na członka rodziny lub potwierdzenie przez 
GOPS o trudnej sytuacji finansowej rodziny wraz z podaniem dochodu w przeliczeniu na 
członka rodziny). Sytuacja rodziny ucznia punktowana będzie wg następującej skali. 
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W przypadku niewpisania informacji o dochodach bądź jej nieprecyzyjnego podania, osoba 
uczestnicząca w procesie rekrutacji spada na koniec listy. 
 
 

Dochód na członka rodziny Liczba punktów 
Do 500 zł 5 

Do 600 zł 4 
Do 700 zł 3 
Do 800 zł 2 
Powyżej 800zł 1 
 
- w sytuacji dużej liczby chętnych w zajęciach  „Jak ryba w wodzie” dodatkowo decydować 
będzie orzeczenie o niepełnosprawności dotyczące wad postawy bądź inne wskazania do 
uczestnictwa w tego typu zajęciach. 
 
7. W przypadku liczby chętnych o tej samej średniej ocen, przewyższającej liczbę miejsc, 
pierwszeństwo będą mieć uczniowie z rodzin najuboższych (na podstawie oświadczenia 
rodzica lub opiekuna prawnego o dochodach w przeliczeniu na członka rodziny lub 
potwierdzenie przez GOPS o trudnej sytuacji finansowej rodziny wraz z podaniem dochodu 
w przeliczeniu na członka rodziny). Sytuacja rodziny ucznia punktowana będzie wg 
następującej skali: 
 

Dochód na członka rodziny Liczba punktów 
Do 500 zł 5 
Do 600 zł 4 
Do 700 zł 3 
Do 800 zł 2 
Powyżej 800zł 1 
 

8.  Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie winna być ustalona na zasadach 
określonych w art.8 ust.3-13 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz.182  
ze zm.)  

Art.8 .Ust.3 „Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca 
poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, 
w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli 
ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:  
1)   miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;  
2)    składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne 
określone w odrębnych przepisach;  
3)   kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.”  

  

9. Do Projektu zakwalifikowane zostaną osoby, które spełniają kryterium uczestnictwa oraz 
uzyskają jak największą ilość punktów określonych w szczegółowych kryteriach rekrutacji. 
W drugiej kolejności do projektu przystąpią osoby spełniające warunki najbardziej zbliżone 
do kryterium pierwszeństwa. 
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10. Zespół Rekrutacyjny podczas przeprowadzania rekrutacji uczestników projektu 
w szczególnych sytuacjach może zakwalifikować uczniów zgłaszających się do udziału 
w projekcie uwzględniając ich indywidualne potrzeby. 

 

11. W razie liczby chętnych przewyższających liczbę miejsc zostanie stworzona lista 
rezerwowa. W przypadku zbyt niskiej liczby osób zakwalifikowanych do projektu lista 
rezerwowa nie będzie tworzona. 
 
12. W sytuacji gdy nie będzie chętnych na zajęcia lub będzie możliwość dołączenia do 
poszczególnej grupy, nabór będzie prowadzony w sposób ciągły, aż do momentu utworzenia 
pełnej grupy. 

 

§ 4 

 

Wybór kandydatów 

1. Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje poprzez wypełnienie, podpisanie 
i dostarczenie przez ucznia i/ lub rodzica/opiekuna prawnego do Punktu Rekrutacyjnego w 
szkole mieszczącego się w sekretariatach szkół  następujących dokumentów: 
a) Formularza zgłoszeniowego. 
b) Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. 
– podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna ucznia niepełnoletniego. 

 

2. Kandydaci wybrani zostaną przez Komisję Rekrutacyjną  na podstawie  informacji 
potwierdzających szczegółowe kryteria wyboru m. in. wskazania nauczyciela/ wychowawcy/ 
pedagoga szkolnego/ orzeczenia/opinii z PPP, oświadczenia o dochodach, oświadczenia o 
średniej ocen z danego przedmiotu potwierdzone przez nauczyciela.  

 
3. Sposoby rekrutowania uczestników projektu:  
- ogłoszenia, plakaty, spotkania, 
- umieszczenie informacji na stronie internetowej, 
-  przekazanie dokumentów do wypełnienia (dokumenty podpisuje rodzic/opiekun prawny 
uczestnika).  
 
3. .Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:  
a)promocja Projektu 
b)weryfikacja złożonych dokumentów,  
c)sporządzenie listy uczestników projektu,  
d)sporządzenie listy rezerwowej. 
f)zaproszenie (telefoniczne lub osobiste lub listowne) do podpisania dokumentów związanych 
z uczestnictwem w Projekcie (deklaracja uczestnictwa w projekcie, zgoda na przetwarzania 
danych osobowych, zgoda na wykorzystanie wizerunku w celach projektu, podpisane przez 
rodzica/opiekuna prawnego ucznia). 
 
4. Listę rezerwową stanowić będą  kolejne osoby z listy rankingowej. 
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5. Z przeprowadzonej rekrutacji zostanie sporządzony Protokół Rekrutacyjny.  
 
6. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji, jest równoznaczne z zaakceptowaniem 
niniejszego Regulaminu.  

 
§ 5 

 
Kwalifikacja uczestników projektu /warunki przyj ęcia 

 
1. O kwalifikacji osoby do projektu  będą decydowały następujące kryteria:  
-  spełnienie kryteriów wymienionych w § 3 niniejszego regulaminu,  
-  złożenie poprawnie wypełnionych wymaganych dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 1, 
- złożenie deklaracji rodzica/opiekuna prawnego zobowiązującej do uczestnictwa dziecka 
w zajęciach. 
 
2. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wyselekcjonowanie grupy uczestników, 
którzy wezmą bezpłatny udział w Projekcie.  
 
3.Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności 
finansowej. Rodzic/opiekun prawny dziecka jest zobowiązany do złożenia pisemnej 
rezygnacji w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu zaistnienia przyczyn powodujących 
konieczność rezygnacji.  
 
4. W przypadku rezygnacji uczestnika z  Projektu lub skreślenia go z listy uczestników, do 
Projektu przystępuje  kolejna osoba z listy  rezerwowej.  
 
5. O wynikach rekrutacji uczestnicy zostaną poinformowani osobiście przez Specjalistę ds. 
szkoleń i monitoringu lub Kierownika Projektu w formie powiadomienia telefonicznego lub 
pisemnego, a ponadto umieszczona zostanie lista zakwalifikowanych do uczestnictwa 
w Projekcie na tablicy ogłoszeń w szkołach podstawowych (SP Wydminy, SP Gawliki 
Wielkie, SP Talki, SP Zelki). 

 
§ 6 

Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

1. Wypełnienia i dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych, 
 

2. Wypełniania ankiet związanych z realizacją Projektu dla celów monitoringu, kontroli  
i ewaluacji Projektu. 
 

3. Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach, które mogą zakłócić dalszy udział 
ucznia w Projekcie. 

 

4. Bieżącego informowania o zmianie danych Ucznia, 

 

5. Osobistego uczestnictwa w zajęciach, do których się zgłosił. 
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§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu, po zatwierdzeniu przez 
kierownika Biura Obsługi Szkół w Wydminach. 
 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
3.Aktualna treść regulaminu dostępna będzie w Biurze Projektu. 
 
4.Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

 

  


