REGULAMIN PROJEKTU I REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
projekt nr POKL.09.01.02-14-055/13
PN. „EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU – WYRÓWNYWANIE SZANS
EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ IM. INTEGRACJI
EUROPEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE”
realizowanego przez Gminę Nowe Miasto i współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wyksztalcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
współfinansowanego
§1
Definicje
1.

Projekt – projekt nr POKL.09.01.02-14-055/13 „Edukacja kluczem do sukcesu
– wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej
w Nowym Mieście”;

2.

Beneficjent – Gmina Nowe Miasto z siedzibą ul. Apteczna 8, 09 – 120 Nowe Miasto;

3.

Instytucja Wdrażająca – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa;

4.

Beneficjenci Ostateczni – uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół
im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście, prowadzonych przez Gminę
Nowe Miasto, którzy spełniają kryteria określone w §3 niniejszego regulaminu
i w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie.

5.

Komisja Rekrutacyjna – komisja powołana w celu przeprowadzenia rekrutacji
Beneficjentów Ostatecznych.

6.

Regulamin

–

Regulamin

projektu

i

rekrutacji

uczestników

do

projektu

nr

POKL.09.01.02-14-055/13 pn. „Edukacja kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście”
realizowany przez Gminę Nowe Miasto w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

1

Ludzki Priorytet IX „Rozwój wyksztalcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1
„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
§2
Informacje ogólne
Regulamin określa:
1. Opis specyfiki projektu,
2. Kryteria uczestnictwa w projekcie,
3. Procedury rekrutacyjne,
4. Zasady organizacji szkoleń,
5. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie.

§3
Opis specyfiki projektu
1. Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach POKL
2. W ramach projektu w okresie od września 2013 roku do czerwca 2014 roku prowadzone
będą zajęcia:
1) w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej
w Nowym Mieście:
a) zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe: matematyka, język
polski, język angielski, zajęcia przyrodnicze;
b) zajęcia wyrównawcze: język polski, matematyka, język angielski, gimnastyka
korekcyjna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
c) doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna.
2) w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście:
a) zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe: matematyka, język
angielski, język rosyjski, fizyka, chemia;
b) zajęcia wyrównawcze: matematyka, chemia, fizyka, gimnastyka korekcyjna;
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c) doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna.
3) rozpocznie działalność Szkolny Ośrodek Kariery (doradca zawodowy) - realizujący
zajęcia indywidualne i grupowe dla wszystkich uczniów ostatnich klas oraz uczniów
klas niższych uczestników projektu w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zespole
Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście w zakresie wspierania uczniów
w programowaniu i realizacji ścieżki edukacyjnej

i zawodowej w tym dostosowanie

przyszłych absolwentów do potrzeb na rynku pracy.
§4
Zasady organizacji szkoleń
1. Zajęcia odbywać się będą 1-2 razy w tygodniu wg poniższych założeń:
a) w

Szkole

Podstawowej

w

Zespole

Szkół

im.

Integracji

Europejskiej

w Nowym Mieście
- zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe:
*

matematyka – 60h x 3gr. x 6-7 uczniów

*

j. polski - 60h x 3gr. x 6-7 uczniów

*

j angielski - 60h x 3gr. x 7-8 uczniów

*

zajęcia przyrodnicze - 60h x 3gr. x 7 uczniów

- zajęcia wyrównawcze:
*

j. polski - 60h x 3gr. x 7-8 uczniów

*

matematyka - 60h x 3gr. x 7-8 uczniów

*

j. angielski - 60h x 2gr. x 9 uczniów

*

gimnastyka korekcyjna - 60h x 2gr. x 8 uczniów

*

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - 60h x 1gr. x 5 uczniów

- doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczne - 60h x 2gr. x 5-6 uczniów
b) w Gimnazjum w Zespole szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście:
- zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe:
*

matematyka - 60h x 2gr. x 7 uczniów

*

j. angielski - 60h x 2gr. x 6 uczniów

*

j rosyjski - 60h x 2gr. x 9-10 uczniów

*

zajęcia z fizyki - 60h x 2gr. x 6 uczniów

*

zajęcia z chemii - 60h x 2gr. x 5-6 uczniów
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- zajęcia wyrównawcze:
*

matematyka - 60h x 4gr. x 9-10 uczniów

*

zajęcia z chemii - 60h x 1gr. x 7 uczniów

*

zajęcia z fizyki - 60h x 3gr. x 8 uczniów

*

gimnastyka korekcyjna - 60h x 2gr. x 8 uczniów

- doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna - 60h x 2gr. x 9-10 uczniów.
2. Zajęcia będą odbywać się w grupach szkoleniowych.
3. Jedna godzina zajęć będzie trwała 45 minut.
4. W uzasadnionych przypadkach – szczególnie z powodu opóźnienia w realizacji zajęć
wynikającego z terminu podpisania umowy o dofinansowanie projektu, zajęcia mogą
odbywać się częściej niż 1-2 razy w tygodniu bez zachowania przerw (dni wolnych od
zajęć lekcyjnych) przewidzianych kalendarzem roku szkolnego.
§5
Kryteria uczestnictwa w projekcie
1. W projekcie uczestniczy 170 uczniów ( 85 dziewczynek i 85 chłopców) w tym:
a) Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście
88 uczniów (45 dziewczynek i 43 chłopców) klas IV-VI;
b) Gimnazjum w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście
82 uczniów (40 dziewczynek i 42 chłopców) klas I-III.
2. Uczniowie - uczestnicy projektu muszą wykazać się miejscem zamieszkania na obszarze
województwa mazowieckiego, na terenie wiejskim, co potwierdzone zostanie oświadczeniem
Rodzica/Opiekuna.
§6
Procedury rekrutacyjne
1.

Rekrutacja prowadzona będzie we wrześniu 2013 roku przez Komisję Rekrutacyjną
w oparciu o następujące dokumenty:
niniejszy regulamin;
Formularz zgłoszeniowy do projektu stanowiący Załącznik do Regulaminu.

2. Skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
1) Kierownik Projektu – Przewodniczący Komisji
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2) Dyrektor Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście
3. Etapy rekrutacji:

1) spełnienie przez dziecko kryteriów formalnych uczestnictwa w projekcie,
2) złożenie przez rodzica/opiekuna ucznia prawidłowo wypełnionego formularza
zgłoszeniowego,
3) weryfikacja i rejestracja zgłoszeń,
4) wypełnienie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
5) podpisanie nie później niż w pierwszym dniu otrzymania wsparcia „Deklaracji
uczestnictwa w projekcie”
4. Zasada przyjmowania zgłoszeń:
1) formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe dokumenty można pobrać w Biurze Projektu,
w Sekretariacie Szkoły oraz ze strony internetowej projektu www.ugnowemiasto.pl 
Informator Gminny  Projekty POKL „Edukacja kluczem do sukcesu……..”.
2) zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Projektu- 09-120 Nowe Miasto ul. Apteczna
8 lub w Sekretariacie Szkoły,
3) Nadesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do
udziału w projekcie,
5. Zasady zakwalifikowania kandydata do udziału w szkoleniach:
1) kwalifikacja prowadzona będzie spośród osób, które spełniają kryteria formalne
i wypełnią wymagany komplet dokumentów.
2) kwalifikacja prowadzona będzie z uwzględnieniem:
a) kolejności wpływu zgłoszeń kandydatów,
b) zachowanie polityki równych szans kobiet i mężczyzn (zarówno w odniesieniu do
dzieci, jak do rodziców),
c) stosowanie zasady pierwszeństwa przyjmowania uczestników i punktacji zgodnie
z zapisami punktu 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu tj. dzieci z rodzin
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dysfunkcyjnych, dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną oraz dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
3) Każdy uczestnik może korzystać z więcej niż 1 rodzaju zajęć.
6. Uczniowie zostaną zakwalifikowani do odpowiednich grup na podstawie analizy
dokumentacji szkolnej, opinii wychowawców dotyczącej diagnozy potrzeb edukacyjnych oraz
opinii pedagoga. Grupy będą zróżnicowane w celu doboru odpowiedniego stopnia trudności,
biorąc pod uwagę cele projektu – pomoc uczniom, którzy mają problemy w nauce, są
zagrożeni wykluczeniem społecznym oraz wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych.
7. Warunkiem uruchomienia grupy szkoleniowej jest zebranie grupy chętnych.
8. 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.
9. Osoby, które nie znajdą się w grupach szkoleniowych ani na listach rezerwowych nie
otrzymają osobnego zawiadomienia.
10. Warunkiem rozpoczęcia udziału w szkoleniach jest złożenie przez rodziców/opiekunów
dzieci następujących dokumentów:
a) podpisanego oświadczenia rodzica/opiekuna o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych, (załącznik do Regulaminu)
b) deklaracji uczestnictwa w projekcie stanowiącej, podpisanej nie później niż w pierwszym
dniu otrzymania wsparcia. (załącznik do Regulaminu),
c) oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika projektu
w celach promocji projektu.
11. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem dokumentu pod nazwą Protokół
Komisji Rekrutacyjnej.
§7
Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu

1.

Rodzic/Opiekun prawny uczestnika Projektu ma prawo do:
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a) bezpłatnego udziału swojego dziecka w zajęciach dodatkowych zaplanowanych
w projekcie;
b) wglądu i modyfikacji podanych danych osobowych udostępnionych na potrzeby
projektu;
c) informacji o postępach ucznia;
d) konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia dodatkowe.
2.

Rodzic/Opiekun prawny uczestnika Projektu jest zobowiązany do:
a) wypełnienia dokumentów niezbędnych do realizacji projektu;
b) przestrzegania Regulaminu;
c) dbania o regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia dodatkowe i wyrównawcze
zgodnie z podanym harmonogramem;
d) w przypadku nieobecności ucznia na zajęciach – usprawiedliwienie tej nieobecności.
§8
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

1.

Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach.

2.

Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt 1, mogą wynikać z przyczyn natury
zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestnika
/opiekuna prawnego w momencie przystąpienia do realizacji projektu.

3.

Kierownik Projektu ma prawo do skreślenia danej osoby z listy uczestników
w szczególnie rażących przypadkach naruszenia przez nią niniejszego Regulaminu.

1.

§9
Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin obowiązuje na czas trwania projektu tj. od 01 sierpnia 2013 roku
do 30 czerwca 2014 roku.

2.

Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu - Urząd Gminy Nowe Miasto ul. Apteczna 8,
09 – 120 Nowe Miasto, w Sekretariacie Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej oraz na
stronie internetowej Projektu.

3.

W imieniu uczestnika projektu opiekun prawny po zapoznaniu się z niniejszym
Regulaminem zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4.

Uczestnictwo w projekcie nie upoważnia rodzica/opiekuna, działającego we własnym
imieniu lub w imieniu dziecka, do czynności kontrolnych wobec Organizatora.
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5.

Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są
uregulowane niniejszym dokumentem, należy do Kierownika Projektu.

6.

Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie, o których
rodzice/ opiekunowie prawni uczestników Projektu zostaną niezwłocznie poinformowani.

7.

Integralną część niniejszego regulaminu stanowią:
1) Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1
2) Deklaracja uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 2

………………………………..
Kierownik Projektu

………………………………………
Wójt Gminy

Nowe Miasto, 16 sierpnia 2013
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