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Regulamin rekrutacji uczestników do projektu  

„Rozwiń skrzydła II” 

 

 
  

Wstęp 

1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie „Rozwiń skrzydła III”. 

2. Projekt „Rozwiń skrzydła III” 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-

0119/15, Wysokość wkładu unijnego: 480335,00 zł. 

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

edukacyjnymi oraz uczniów młodszych Szkoły Podstawowej nr 59 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 „Rozwiń skrzydła III”, nr  RPSL.11.01.04-24-0119/15,  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

2. Szkoła - oznacza Szkołę Podstawową nr 59 im. Jana Matejki w Katowicach; 

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

4. Komisja rekrutacyjna – 6-osobowa komisja powołana w celu przeprowadzenia rekrutacji 

uczestników do projektu.  

 

 

§ 2 

1. Wsparcie udzielane w ramach projektu oferowane będzie uczestnikom projektu  

w formie zajęć pozalekcyjnych w następujących zadaniach: 

 

Zadanie 1. Podniesienie kompetencji matematycznych i informatycznych uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Salon gier matematycznych  

Matematyka z GeoGebrą  

Klub matematyków  

Szkolny klub miłośników komputerów 
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Zadanie 2. Indywidualizacja nauczania w zakresie kompetencje naukowo-technicznych 

Klub młodego naukowca  

Koło młodych przyrodników  

Nasza Ziemia  

 

Zadanie 3. Indywidualizacja nauczania w zakresie języków obcych 

Śpiewaj i ucz się angielskiego  

Speak up!  

Mówimy po francusku  

Easy English  

 

Zadanie 4. Podniesienie kompetencji społecznych oraz umiejętności uczenia się ucznia ze 

specjalnymi potrzebami 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z „kręgu ryzyka dysleksji” oraz uczniów 

dyslektycznych  

Sprawnie się komunikujemy  

Rywalizujemy i działamy wspólnie  

Zajęcia logopedyczne  

 

Zadanie 5. Wsparcie ucznia młodszego w procesie adaptacji do nowych warunków nauki. 

Spotkania z logiką  

Manualnie - kreatywnie  

Zabawy z fantazją   

Świat pod lupą  

Gimnastyka korekcyjna 

 

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 szkoły w klasach pierwszej oraz IV do VI; 

b) złożyli dokumenty o których mowa w § 5; 

c) są zainteresowani udziałem w oferowanych formach wsparcia w ramach projektu; 
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d) sa uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas IV-VI – tzn.: uczniami 

uzdolnionymi (średnia ocen >4,3 bądź ocena z przedmiotu 4 i wyższa) bądź uczniami z 

problemami w nauce (średnia ocen <3,8, bądź ocen z przedmiotu równa 3 i niższa). 

Dodatkowo adresatami są również pierwszoklasiści. 

 

 

§ 4 

 

1. Liczbę uczestników projektu ustalono na minimum 368 uczniów. 

 

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) Formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1 do Regulaminu);;  

b) Deklaracja uczestnictwa w projekcie (zał. nr 2 do Regulaminu); 

c) Formularz PEFS podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika projektu (zał. nr 3  

do Regulaminu); 
 

4. Dokumenty o których mowa w pkt. 5 (a,b,c) będą dostępne na stronie internetowej szkoły oraz 

w formie druków w bibliotece szkolnej. Uzupełnione dokumenty (b, c) należy składać w urnie 

udostępnionej w holu Szkoły w terminach podanych na tablicy szkolnej. 

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

szkolny, w którym uczeń ubiega się o udział w projekcie oraz opinia nauczycieli.  

7. Wyboru uczestników projektu dokonuje komisja rekrutacyjna powołana przez Koordynatora 

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 koordynatora 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 koordynatora 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. 

 

 

§ 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; 


