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Projekt „Program dla sukcesu Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach” realizowany przez Stowarzyszenie Pokolenie współfinansowany 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 
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Regulamin rekrutacji uczestników do projektu  

„Program dla sukcesu Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w 

Katowicach” 

 
  

Wstęp 

1.   Regulamin określa warunki udziału w projekcie „Program dla sukcesu Gimnazjum nr 2         

   z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach”. 

2. Projekt „Program dla sukcesu Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi                  

w Katowicach” realizowany przez Stowarzyszenie Pokolenie współfinansowany przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa śląskiego 2014-2020.Projekt nr RPSL.11.01.04-

24-011G/15, Wysokość wkładu unijnego: 420090,75 zł. 

3. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach.   

4. Realizacja projektu obejmuje okres od września 2016 r. do lipca 2018 r.  

 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1. Projekt - oznacza projekt „Program dla sukcesu Gimnazjum nr 2 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi w Katowicach”, nr  RPSL.11.01.04-24-011G/15,  współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki; 

2. Szkoła - oznacza Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach; 

3. Uczestnik projektu - uczeń szkoły zakwalifikowany do udziału w projekcie. 

4. Komisja rekrutacyjna – 5-osobowa komisja powołana w celu przeprowadzenia 

rekrutacji uczestników do projektu.  

5. Instytucja realizująca projekt – Stowarzyszenie POKOLENIE z siedzibą w Katowicach 

przy ul. Drzymały 9/4 

 

 

§ 2 

1. Wsparcie udzielane w ramach projektu oferowane będzie uczestnikom projektu  

w formie zajęć pozalekcyjnych w następujących zadaniach: 
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Zadanie 1. Podniesienie kompetencji matematycznych i informatycznych uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 

Klub młodego matematyka (średni wymiar: 32 godziny/rok/grupa) 

Matematyka moim przyjacielem (średni wymiar: 32 godziny/rok/grupa) 

Wokół pieniądza (średni wymiar: 64 godziny/rok/grupa) 

Matematyka w życiu codziennym (średni wymiar: 32 godziny/rok/grupa) 

Koło informatyczne (średni wymiar: 32 godziny/rok/grupa) 

 

Zadanie 2. Indywidualizacja nauczania w zakresie kompetencje naukowo-

technicznych: 

Chemia na co dzień (średni wymiar: 32 godziny/rok/grupa) 

Od komórki do człowieka (średni wymiar: 64 godziny/rok/grupa) 

Woda – związek na całe życie! (średni wymiar: 32 godziny/rok/grupa) 

Geograficzne Koło Naukowe „Globus” (średni wymiar: 32 godziny/rok/grupa) 

 

Zadanie 3. Indywidualizacja nauczania w zakresie języków obcych: 

Speakers' Corner (średni wymiar: 32 godziny/rok/grupa) 

Komunikowanie się w języku niemieckim (średni wymiar: 32 godziny/rok/grupa) 

Jesteśmy medialni – scenki językowe (średni wymiar: 32 godziny/rok/grupa) 

Komunikowanie się w języku hiszpańskim (średni wymiar: 32 godziny/rok/grupa) 

 

Zadanie 4. Podniesienie kompetencji społecznych oraz umiejętności uczenia się 

ucznia ze specjalnymi potrzebami: 

Zajęcia warsztatowe o charakterze psychoedukacyjnym (średni wymiar: 32 

godziny/semestr/grupa) 

 

 

2. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne odbywać się będą na terenie szkoły lub w miejscu 

uzgodnionym przez nauczyciela z kierownikiem projektu (wyjścia z nauczycielem). 

 

 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 

 

§ 3 

1. Rekrutację, która odbędzie się w szkole poprzedzi informacja przekazana rodzicom przez 

nauczycieli szkoły.  

2. Udział w projekcie jest dobrowolny.  

3. Do ubiegania się o udział w projekcie uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie 

następujące warunki: 

a) są uczniami klas II i III ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – tzn.: uczniami 

uzdolnionymi (średnia ocen >4,8 bądź ocena z przedmiotu 5 i wyższa) bądź uczniami 

z problemami w nauce (średnia ocen <3,5, bądź ocen z przedmiotu równa 3 i niższa). 

Dodatkowo bez spełnienia kryterium ocen adresatami są również uczniowie klas I 

oraz uczniowie ze zdiagnozowanymi potrzebami specjalnymi posiadający opinie 

specjalisty, psychologa, pedagoga, itp.;  

b) złożyli dokumenty o których mowa w § 5; 
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c) są zainteresowani udziałem w oferowanych formach wsparcia w ramach projektu; 

 

 

§ 4 

 

1. Liczbę uczestników projektu ustalono na minimum 170 uczniów. Średni koszt 

przypadający na uczestnika projektu to 2907,20 zł.  

 

Procedura rekrutacji grupy docelowej 

 

§ 5 

1. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w dwóch terminach wyznaczonych poniżej, z 

zastrzeżeniem ust. 2.: 

- na rok szkolny 2016/2017: we wrześniu 2016 r., 

- na rok szkolny 2017/2018: we wrześniu 2017 r., 
 

2. W przypadkach szczególnych rekrutacja może przebiegać poza terminem wyznaczonym 

w ust.1 celem zebrania uczestników do projektu. 

3. Warunkiem ubiegania się o udział ucznia w projekcie jest złożenie następujących 

dokumentów: 

a) Deklaracja uczestnictwa w projekcie podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego 

uczestnika projektu; 

b) Formularz danych osobowych podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 

projektu; 
 

4. Dokumenty o których mowa w pkt. 3 będą dostępne na stronie internetowej szkoły oraz w 

formie druków dostępnych u wychowawców. Uzupełnione dokumenty należy przedłożyć 

wychowawcy klasy lub przekazać w sekretariacie szkoły. 

5. O przyjęciu do projektu decydować będzie: średnia ocen ucznia z roku poprzedzającego 

rok szkolny, w którym uczeń ubiega się o udział w projekcie, ocena z przedmiotu w 

którym uczeń pragnie uczestniczyć oraz opinia nauczycieli. W przypadku zajęć w 

Zadaniu 4 uczniowie kierowani będą na zajęcia na podstawie opinii nauczyciela bądź 

stosownych dokumentów (orzeczeń, opinii). 

6. Kryterium wskazane w § 5 pkt. 5 nie dotyczy uczniów klas pierwszych. Wszyscy 

uczniowie klas pierwszych, którzy spełnią warunki wskazane w § 5 pkt. 3 klasyfikują się 

do udziału w projekcie.  

7. Wyboru uczestników projektu dokonuje komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika 

projektu. 

8. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci. 

9. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządzany zostanie protokół  

zawierający: 

a) wykaz osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w podziale na grupy 

b)  listę rezerwową  

11. Wykaz osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa podlegają 

zatwierdzeniu przez kierwnika projektu.  

12. O składzie grup uczestnicy projektu poinformowani zostaną poprzez informację 

umieszczoną na tablicy szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły. 
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Obowiązki uczestnika 

 

§ 6 

1. Uczniowie zakwalifikowani do udziału mają obowiązek punktualnie i regularnie 

uczestniczyć we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie zajęć w ramach projektu. 
 

2. Każdorazową nieobecność ucznia, winien usprawiedliwić pisemnie rodzic/opiekun 

prawny, zgodnie ze szkolnymi procedurami u prowadzącego zajęcia. 
 

3. Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie w szczególnych sytuacjach 

uznanych przez kierownika projektu. Rezygnacja musi być złożona w formie pisemnej 

podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego. 
 

4. Uczeń wypełnia ankietę monitorującą rezultaty projektu przed przystąpieniem do projektu 

oraz po zakończeniu swojego udziału w projekcie. 

 

 

Uwagi końcowe 

 

§ 7 

1. Udzielania wsparcia zaprzestaje się, gdy uczestnik projektu: 

a) przerwał naukę w szkole, 

b) podczas zajęć prowadzonych w ramach projektu naruszył zasady współżycia 

społecznego i normy etyczne obowiązujące w szkole, 

c) nieobecności nieusprawiedliwione przekraczają 20% liczby godzin lekcyjnych 

przewidzianych do realizacji w danej grupie zajęciowej;  

d) w uzasadnionych przypadkach zgodnie z zapisami § 6 pkt 3 regulaminu, zrezygnował 

ze wsparcia. 

2. W przypadku zaprzestania udzielania wsparcia z powodów wymienionych w  § 7 pkt 1, 

ppkt a-d rodzic/opiekun prawny ucznia może zostać obciążony przez Instytucję 

realizującą projekt kosztami uczestnictwa zgodnie wartościami z wniosku o 

dofinansowanie projektu. Średnia wartość uczestnictwa jest zgodna z kwotą wskazaną w 

§ 4 pkt 1. 

 

 

§ 8 

1. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania. 
 

2. Nadzór nad prawidłową realizacją zapisów Regulaminu powierzam Kierownik Projektu. 
 

 

 
Spis załączników: 

1. Załącznik nr 1 – formularz rekrutacyjny 

2. Załącznik nr 2 - deklaracja uczestnictwa w projekcie; 

3. Załącznik nr 3 – Formularz PEFS; 


