
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

REGULAMIN REKRUTACJI  

uczestników do projektu pt.: „Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej  

w Przystajni” 
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej  

oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 

podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. 

 

Regulamin zawiera: 

I. Opis projektu. 

II. Kryteria uczestnictwa w projekcie. 

III. Procedury rekrutacyjne. 

IV. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie. 

 

I. Opis projektu. 

1. Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach RPO WSL  

– Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Projekt będzie realizowany od 05.07.2019r. do 20.06.2021r. 

 

2. Założenia projektowe: 

Zadanie 1: Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów Szkoły Podstawowej  

im. Marii Konopnickiej w Przystajni, wraz z modernizacją pracowni matematycznych i 

przyrodniczych 

W ramach w/w zadania prowadzone będą dla uczniów bezpłatne dodatkowe zajęcia: 

1) zajęcia edukacyjne dydaktyczno - wyrównawcze ,,Polubić matematykę” w klasach I-III  – 3 grupy 

w roku szkolnym 2019/20, 3 grupy w roku szkolnym 2020/21, 1 x w tygodniu 

2) zajęcia edukacyjne rozwijające ,,Komputerowa matematyka” w klasach I- III  – 4 grupy w roku 

szkolnym 2019/20, 3 grupy w roku szkolnym 2020/21, 1 x w tygodniu 

3) zajęcia edukacyjne rozwijające ,,Bliżej natury” w klasach IV-VI  - 4 grupy w roku szkolnym 

2019/20, 4 grupy w roku szkolnym 2020/21, 1 x w tygodniu, 

4) zajęcia edukacyjne dydaktyczno – wyrównawcze ,,Matematyka wokół mnie” w kl. IV- VI -  

4 grupy w roku szkolnym 2019/20, 4 grupy w roku szkolnym 2020/21, 1 x w tygodniu, 

5)  zajęcia edukacyjne rozwijające ,,Młody chemik” w klasach VII-VIII - 2 grupy w roku szkolnym 

2019/20, 2 grupy w roku szkolnym 2020/21,  1 x w tygodniu 

6)  zajęcia edukacyjne dydaktyczno – wyrównawcze ,,Polubić fizykę”  w klasach VII- VIII- 2 grupy  

w roku szkolnym 2019/20, 2 grupy w roku szkolnym 2020/21, 1 x w tygodniu 

7)  zajęcia edukacyjne rozwijające ,,Szacuję i obliczam” w klasach VII-VIII - 1 grupa w roku 

szkolnym 2020/21, 1 x w tygodniu 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie: 152 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 118 

 

II. Kryteria uczestnictwa w projekcie. 

Profil Uczestnika: 

Zadanie 1. Uczestnikami projektu w ramach zajęć rozwijających kompetencje u uczniów będą 

uczniowie klas I - VIII Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajni, w tym uczniowie  

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.  

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku uczestnictwa w zajęciach będą: opinie  

i orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, wskazania lekarskie, opinia psychologa lub 

pedagoga, inna dokumentacja pedagogiczna znajdująca się w szkole. 

Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie przez rodziców ucznia deklaracji uczestnictwa, 

formularza rekrutacyjnego oraz oświadczenia uczestnika projektu.  
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Rodzice będą mogli zaproponować rodzaj  zajęć dla swojego dziecka z listy umieszczonej  

w formularzu rekrutacyjnym, ale ostateczny wybór uczniów do poszczególnych grup zajęciowych 

zostanie zatwierdzony przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły. Uczniowie 

zostaną zakwalifikowani do realizacji zajęć w ramach Zadania 1, zgodnie z ich indywidualnymi 

potrzebami i predyspozycjami. Każdy uczestnik projektu będzie musiał wypełnić test kompetencyjny 

na rozpoczęcie i zakończenie udziału w projekcie.  

 

III. Procedury rekrutacyjne. 

1.Rekrutacja do projektu odbędzie się od 16 do 27 września 2019 r. Przewiduje się również rekrutację 

uzupełniającą we IX 2020. 

2. Etapy rekrutacji:  

- wydawanie dokumentów i przyjmowanie wniosków od 16 do 27 września 2019 r. 

- posiedzenie komisji rekrutacyjnej do rozpatrzenia wniosków – 30 wrzesień 2019 r. 

- ogłoszenie wyników rekrutacji – 30 wrzesień 2018 r. 

- rozpoczęcie zajęć w ramach projektu od 1 października 2019 r. 

3. Zasady przyjmowania wniosków: 

- formularz rekrutacyjny oraz pozostałe dokumenty można pobrać w Biurze Projektu znajdującym się 

w budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajni lub ze strony internetowej 

szkoły; 

- zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Projektu w godzinach pracy szkoły. 

4. Złożenie dokumentacji rekrutacyjnej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata  

do udziału w projekcie. 

5. W przypadku większej liczby osób niż przewidziana w projekcie, Organizator utworzy listy 

rezerwowe uczestników; w przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych na ich miejsce 

wprowadzone zostaną osoby z listy rezerwowej. 

 

IV. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie. 

1. Rodzic/opiekun  zobowiązany jest do: 

-  zapewnienia by dziecko uczestniczyło regularnie, punktualnie i aktywnie w zajęciach, 

- wypełniania ankiet związanych z realizacją/ewaluacją projektu i monitorowaniem jego ewentualnych 

rezultatów.  

2. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie przez dziecko, poza 

udokumentowanymi przypadkami zdrowotnymi lub losowymi, Rodzic/Opiekun zobowiązany jest  

do pomocy w znalezieniu innej osoby na miejsce uczestnika, oraz może zostać zobowiązany  

do zwrotu kosztów poniesionych przez organizatora.  

Załączniki do Regulaminu rekrutacji: 

1/ Formularz rekrutacyjny, 

2/ Deklaracja uczestnictwa w projekcie, 

3/ Oświadczenie uczestnika projektu. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią niniejszego Regulaminu. 

 

 
…………………………………………………..                                                     
  data i czytelny podpis Rodzica / Opiekuna                                                      


