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ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„Każdy ma szansę na sukces”
1. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona od 6 października do 15 października 2017 r.
Realizator projektu zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji w
kolejnych semestrach lub wcześniej w zależności od potrzeb, np. w przypadku
rezygnacji/wykreślenia uczestników projektu przy przestrzeganiu zasady, iż w każdym roku
szkolnym będzie uczestniczył w 40 godzinach zajęć.
2. W projekcie, zgodnie z zapisami we Wniosku o dofinansowanie, mogą uczestniczyć:
a) uczniowie/uczennice Szkoły Podstawowej nr 7 w Czeladzi
b) pobierający naukę na I etapie edukacji wczesnoszkolnej - klas I-III,
c) pobierający naukę na II etapie edukacji wczesnoszkolnej - klas IV-VI,
d) zakwalifikowani na zajęcia dodatkowe przez Komisję Rekrutacyjną i Dyrektora
Szkoły na podstawie dokumentu potwierdzającego rozpoznane potrzeby rozwojowe i
edukacyjne.
3. Rekrutacja uczestników projektu winna być prowadzona w oparciu o dokumenty
przekazane przez kierownika projektu.
4. Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną.
5. Pracami Komisji Rekrutacyjnej kieruje Koordynator szkolny projektu.
6. Uczestników do projektu zgłaszają wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny oraz
specjaliści zatrudnieni w poradniach specjalistycznych na podstawie rozpoznanych potrzeb,
możliwości rozwojowych i edukacyjnych uczniów i uczennic wypełniając I część
Formularza zgłoszeniowego do projektu.
7. Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje uczniów/uczennice na zajęcia dodatkowe analizując
I część Formularza zgłoszeniowego do projektu oraz zaplanowane przez szkołę i ujęte we
Wniosku o dofinansowanie zatwierdzonym przez Urząd Marszałkowski - rodzaje zajęć
podanych w standardzie V (dane zawarte w Formularzu zgłoszenia do projektu – załącznik nr
4) – planując czas trwania i liczbę godzin zajęć dodatkowych będących zaspokojeniem
rozpoznanych potrzeb ucznia/uczennicy.
8. Dyrektor szkoły zatwierdza wyniki rekrutacji i przekazuje protokół z przeprowadzonej
rekrutacji kierownikowi projektu.
9. Szkoła informuje rodzica/ opiekuna prawnego ucznia/uczennicy zakwalifikowanego do
projektu o możliwości udziału dziecka w zajęciach dodatkowych.
10. Rodzic/opiekun prawny podpisując Deklarację uczestnictwa w projekcie tym samym
wyraża zgodę na udział swojego dziecka w projekcie.
11. 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.
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12. Komisja Rekrutacyjna przestrzega liczby uczniów/uczennic uczestniczących w
poszczególnych rodzajach zajęć dodatkowych.
13. Liczba uczniów/uczennic w projekcie do zrekrutowania powinna być zgodna z podaną we
Wniosku o dofinansowanie zaakceptowanym przez Urząd Marszałkowski.
14. Efektem zakończonego procesu rekrutacji jest Lista uczestników zakwalifikowanych do
projektu przez Komisję Rekrutacyjną, zatwierdzona przez Dyrektora szkoły oraz wypełniona
przez rodzica/opiekuna prawnego Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

