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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
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Tytuł Projektu: „Każdy ma szansę na sukces”
Numer projektu : WND-RPSL.11.01.04-24-02C0/17-00
Projektodawca: Gmina Czeladź
Biuro Projektu: Szkoła Podstawowa nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi, 41-
253 Czeladź, ul. Spacerowa 2.
Projekt  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie:  11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie
równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego
i średniego
Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

1.Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w Projekcie „Każdy ma szansę na sukces”

realizowanym  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego

na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

Działanie:  11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki  szkolnej oraz zapewnienie

równego  dostępu  do  dobrej  jakości  edukacji  elementarnej,  kształcenia  podstawowego

i średniego.

Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

2.Beneficjentem (projektodawcą) jest gmina Czeladź.

Projekt  jest  współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego

Funduszu Społecznego.

Projekt  skierowany jest  do  uczniów  o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych  oraz  kadry

pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi.

Projekt realizowany jest w okresie 1 września 2017r. do 31 maja 2019 r.
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Ogólny  nadzór  oraz  rozstrzyganie  spraw  nieuregulowanych  w  regulaminie  należy  do
kompetencji Kierownika Projektu i Koordynatora Projektu.

§ 2

CEL I ZAKRES REALIZACJI PROJEKTU

1. Cel główny projektu to: wspomaganie szkoły w procesie pracy z uczniem ze specjalnymi

potrzebami  edukacyjnymi  oraz  wsparcie  ucznia  młodszego,  wspomożenie  całościowe

oraz podniesienie i wyrównanie za pomocą systematycznej pracy i nowatorskich metod

dydaktyczno-wychowawczych związanych m.in. z wprowadzeniem TIK, doposażeniem

i założeniem  nowych  pracowni,  a  także  podniesienie  kompetencji  50  osób  kadry

pedagogicznej  poprzez cykl  szkoleń  rady pedagogicznej  o  tematyce pomocy i  metod

pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Celem projektu będzie podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic klas I–

III oraz uczniów II etapu edukacyjnego i III etapu edukacyjnego, w tym 52 dziewczynek i

58 chłopców. Przeprowadzona diagnoza potrzeb na poziomie Szkoły Podstawowej nr 7

w Czeladzi,  gdzie  będzie  realizowany  projekt,  wykazała  potrzebę  wzbogacenia

podstawowej  oferty  programowej  o  zajęcia  pozalekcyjne  będące  uzupełnieniem  dla

dzieci wykazujących specjalne potrzeby edukacyjne. W ramach projektu przeprowadzone

zostaną  specjalistyczne  zajęcia  logopedyczne,  matematyczno-przyrodnicze  oraz

przygotowanie  pracowni  przyrodniczej  i  fizyczno-chemicznej.  Czas  trwania  projektu

01.09.2017 - 31.05.2019.

2. Cele szczegółowe:

a. zapewnienie dostępności usług edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych

b. zmniejszenie skali niepowodzeń szkolnych uczniów;

c.  niwelowanie  dysproporcji  edukacyjnych  uczniów  zagrożonych  wykluczeniem

społecznym ze względu na trudności w opanowaniu umiejętności kluczowych;

d. umożliwienie uczniom rozwijania uzdolnień kierunkowych.
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e.  podniesienie  jakości  procesu  kształcenia  i  zwiększenie  efektywności  nauczania  w

zakresie kompetencji kluczowych poprzez  nowatorstwo i atrakcyjność form realizacji.

W ramach projektu szkoła oraz nauczyciele zostaną  doposażeni w pomoce dydaktyczne i

multimedialne  oraz  nowoczesne  sale  wyposażone  w  nowoczesny  sprzęt  technologii

informacyjnej  oraz  pomoce  dydaktyczne  angażujące  różne  zmysły  ucznia  w  procesie

poznawczym. 

§ 3

ORGANIZACJA ZAJ ĘĆ

1. Zajęcia odbywać się będą 2  razy w tygodniu w godzinach pracy szkoły.

2. W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące zajęcia:

a. zajęcia dla uczniów z problemami logopedycznymi 
b. zajęcia podnoszących kompetencje matematyczne uczniów ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi i uczniów młodszych. 
c. zajęcia  kół  przyrodniczych  podnoszących  kompetencje  przyrodnicze  uczniów

uzdolnionych 
d. szkolenia dla 50 nauczycieli na temat zastosowania TIK w pracy z uczniem z SPE.

3. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z harmonogramem zajęć.

4. Uczestnik nie ponosi kosztów udziału w Projekcie.

5.  Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość  wprowadzenia zmian w harmonogramie

zajęć

§ 3

REKRUTACJA DO PROJEKTU

1. Uczestnikami Projektu mogą być następujące osoby:

a. uczniowie/uczennice SP 7 mający trudności w uczeniu się oraz posiadający orzeczenie

lub opinię  z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej albo wynik konsultacji/badania

potwierdzający potrzebę  udziału w specjalistycznych zajęciach logopedycznych lub

matematycznych.
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b. uczniowie/uczennice szczególnie uzdolnieni w zakresie przyrodniczym. Celem zajęć

będzie  umożliwienie  uczniom  uzdolnionym  warunków  indywidualnego  rozwoju,

twórczego myślenia,  zainteresowań  i  uzdolnień  matematyczno–przyrodniczych,  jak

też wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym.
c. nauczyciele/ki Szkoły, wyrażający potrzebę doskonalenia i przygotowania do pracy z

uczniami/uczennicami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
2. W  celu  wzięcia  udziału  w  procesie  rekrutacji  należy  wypełnić  i  własnoręcznie

podpisać  Formularz  zgłoszeniowy do Projektu,  a  następnie przekazać  go do siedziby

Biura Projektu.

W przypadku uczestników niepełnoletnich Formularz wypełnia rodzic/opiekun prawny

kandydata.  Termin złożenia zgłoszeń  do kolejnych cykli  projektu zostanie podany na

stronie internetowej szkoły, na tablicy ogłoszeń oraz w czasie spotkań wychowawców

z rodzicami/opiekunami prawnymi.

3. Organizację procesu rekrutacji przeprowadzi Koordynator Projektu, a rekrutację osób

do  uczestnictwa  w  projekcie  przeprowadzi  Komisja  Rekrutacyjna  w  składzie

dwuosobowym powołana przez Dyrektora Szkoły.

Komisja  stworzy  listę  podstawową  osób  przyjętych  oraz  listę  rezerwową,  z  której

skorzysta w przypadku rezygnacji kandydata z listy podstawowej.

Informację  o zakwalifikowaniu do projektu można będzie uzyskać  w siedzibie Biura

Projektu lub telefonicznie.

4. Każdy kandydat ma prawo odwołać  się  od decyzji  Komisji  Rekrutacyjnej  w terminie

określonym dla danego cyklu   zajęć   oraz   podanym   na   stronie   internetowej   szkoły.

Komisja Rekrutacyjna ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania w ciągu 2 dni

roboczych i w przypadku decyzji pozytywnej – zmiany wyników rekrutacji.

5.  Uczestnicy  projektu  oraz  rodzice  lub  prawni  opiekunowie  Uczestników  projektu

potwierdzają  udział  w  Projekcie  poprzez  podpisanie  następujących  dokumentów:

„Deklaracja udziału w projekcie”,  „Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażaniu

zgody na przetwarzanie danych osobowych”,  „Oświadczenie uczestnika projektu  o

wyrażeniu zgody na upowszechnienie wizerunku”.
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6. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez uczestnika  lub

rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika jest jednoznaczna z brakiem możliwości udziału

w Projekcie.

7.  W przypadku  rezygnacji  lub  wykluczenia  uczestnika  projektu  z  udziału  w Projekcie

Koordynator  szkolny  podejmuje  decyzję  o  uzupełnieniu  grupy  realizującej  zadania,

wykorzystując listę rezerwową.

8. Rekrutację właściwą poprzedzą działania informacyjno-promocyjne w postaci informacji

zamieszczanych  na stronie  internetowej,  w pokoju  nauczycielskim,  a  także poprzez

informację przekazaną w trakcie spotkań wychowawców z rodzicami uczniów szkoły.

9.  Proces  rekrutacji  zostanie  zrealizowany  zgodnie  z  polityką  równych  szans,  w  tym

równości  płci,  w  zależności  od  zdiagnozowanych  potrzeb  w  odniesieniu  do

problematyki projektu i jego grupy docelowej.

10.Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w terminach:
1) I cykl – do          r.

2) II cykl – do       r. Tego nie wiem co robimy

§ 4

PRAWA I OBOWI ĄZKI BENEFICJENTA OSTATECZNEGO

1. Każdy Uczestnik projektu ma prawo do:
a. udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,
b. zgłaszania uwag dotyczących zajęć, w których uczestniczy.

2. Każdy  Uczestnik  projektu  zobowiązuje  się  do  systematycznego  i  aktywnego

uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu - zgodnie z ustalonym harmonogramem

zajęć w minimum 70% zajęć, do których został zakwalifikowany,
3. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika Projektu ma prawo do:

a. zgłaszania uwag i ocen prowadzonych zajęć trenerowi, Kierownikowi  lub

Koordynatorowi Projektu,
b. wglądu  i  modyfikacji  podanych  danych  osobowych  udostępnionych  na

potrzeby
c. projektu,  informacji  o  postępach  ucznia  oraz  konsultacji  z  nauczycielami

prowadzącymi zajęcia.
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4. Uczestnik projektu oraz  rodzic/opiekun prawny Uczestnika projektu zobowiązany

jest do:
a. zapoznania się z treścią i przestrzegania niniejszego Regulaminu,
b. złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
c. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy

udział Uczestnika projektu w Projekcie
d. udzielenia informacji niezbędnych do ewaluacji Projektu.

§ 5

ZASADY REZYGNACJI I WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W PROJEKC IE

1. Uczestnik projektu może zrezygnować z udziału w Projekcie w trakcie jego

realizacji z ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych. Rodzic (opiekun

prawny) ucznia o rezygnacji powinien poinformować Koordynatora Projektu

w formie pisemnej.
2. W przypadku  opuszczenia  więcej  niż  70%  zajęć  w  semestrze  Uczestnik

projektu może zostać wykluczony z udziału w Projekcie.
3. W przypadku  rezygnacji  lub skreślenia  Uczestnika  projektu,  jego  miejsce

zajmuje osoba z listy rezerwowej.

§ 7

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE

1. Aktualna  treść  regulaminu  będzie  dostępna  w  siedzibie  Biura  Projektu  Szkoły

Podstawowej nr 7 ul. Spacerowa 2 oraz na stronie internetowej szkoły.
2. Niniejszy  Regulamin  wchodzi  w  życie  z  dniem  2  października  2017  roku  i

obowiązuje do czasu zakończenia realizacji Projektu.
3. Niniejszy regulamin zatwierdzają  i  zmieniają:  Kierownik  Projektu i  Koordynator

Projektu.
4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
5. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji  zmiany

wytycznych, warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych.
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6. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  mają  zastosowanie

odpowiednie  przepisy  kodeksu  cywilnego  oraz  inne  stosowne  przepisy  prawa

krajowego.
7. Wszelkie  uwagi  i  zgłoszenia  dotyczące  naruszeń  niniejszego  regulaminu  należy

zgłaszać Koordynatorowi Projektu.

Załączniki do regulaminu rekrutacji:

• zał. nr 1: „Zarządzenie Dyrektora w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej”

• zał. nr 2: „Regulamin pracy Komisji Rekrutacyjnej”

• zał. nr 3: „Formularz zgłoszeniowy do Projektu”

• zał. nr 4: „Deklaracja udziału w Projekcie”

• zał. nr 5: „Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych”

• zał. nr 6: „Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na upowszechnienie 
wizerunku”.

• zał. nr 7: „Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej”


