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Regulamin 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – VIII EDYCJA 

Nr umowy: RPMA.10.01.01-14-7366/16 
 

§ 1 

Informacje ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie SZKOŁA 

RÓWNYCH SZANS – VIII EDYCJA. 

2. Okres realizacji projektu: 1.08.2017 r. – 31.03.2019 r. 

3. Wartość projektu: 1 980 553 zł. 

4. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

5. Projekt jest realizowany przez  Szkołę Podstawową w Łysowie (Gmina Przesmyki) 

 

§ 2 

Cele i zakres wsparcia 

 

1. Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i 

umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, 

szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

2. Wsparcie skierowane jest do 38 uczniów i 42 uczennic Szkoły Podstawowej w Łysowie 

3. Celem działań projektowych w Szkole Podstawowej w Łysowie jest zwiększenie kompetencji 

kluczowych co najmniej 29 uczniów i 35 uczennic. 

4. W szkole została przeprowadzona diagnoza uwzględniająca deficyty i potrzeby uczniów, 

wskazująca, że konieczne jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów, szczególnie w 

zakresie: 

 - kompetencji porozumiewania się w językach obcych 

 - kompetencji matematycznych, przyrodniczych i informatycznych 

 - umiejętności uczenia się, kompetencji społecznych, inicjatywności. 

5. Projekt przewiduje realizację w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 marca 2019 r. 

nieodpłatnych zajęć dodatkowych obejmujących: 

 zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego  

 zajęcia rozwijające z języka angielskiego 

 zajęcia wyrównawcze z matematyki   

 zajęcia rozwijające z matematyki 

 zajęcia rozwijające z przyrody 

 zajęcia rozwijające z informatyki 

 zajęcia specjalistyczne 
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§ 3 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników 

 

1. Rekrutacja będzie trwała ciągle od 1.09.2017 roku do czasu zrekrutowania ostatniej grupy 

uczniów. 

2. Rekrutacja uwzględnia zasady polityki równości szans kobiet i mężczyzn/uczennic i uczniów 

oraz zasady niedyskryminacji m.in. ze względu na niepełnosprawność, rasę, sytuację 

materialną. 

3. Informacje o projekcie i rekrutacji będą przekazywane m.in. podczas lekcji, spotkań z 

rodzicami, spotkań rady pedagogicznej. 

4. Zgłoszenie chęci udziału w projekcie wymaga wypełnienia deklaracji uczestnictwa. W imieniu 

uczniów/uczennic niepełnoletnich deklarację podpisuje rodzic/opiekun prawny. Deklaracja 

uczestnictwa stanowi załącznik do regulaminu. 

5. Kryteria wyboru uczestników: 

- na zajęcia wyrównujące kompetencje - pierwszeństwo mają w szczególności 

uczniowie/uczennice ze stwierdzonymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 

trudnościami w opanowaniu kompetencji kluczowych (m.in. z niską średnią ocen, niską oceną 

z przedmiotu, który jest tematem dodatkowych zajęć, z niskimi wynikami testów 

wewnętrznych i zewnętrznych). 

- na zajęcia rozwijające kompetencje - pierwszeństwo mają w szczególności 

uczniowie/uczennice zdolni, posiadający predyspozycje w danej dziedzinie wymagające 

rozwoju (m.in. z wysoką średnią ocen, z wysoką oceną z przedmiotu, który jest tematem 

dodatkowych zajęć, z wysokimi wynikami testów wewnętrznych i zewnętrznych) 

- uczniowie/uczennice z trudną sytuacją materialną. 

6. W przypadku zgłoszeń większej ilości uczniów/uczennic kwalifikujących się do udziału w 

projekcie w stosunku do ilości dostępnych miejsc zostaną utworzone listy rezerwowe. 

7. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje Komisja Kwalifikacyjna po rozpoznaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia/uczennicy wskazujących na 

potrzebę udziału w określonych zajęciach dodatkowych.  

8. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą: ekspert merytoryczny projektu, dyrektor szkoły, 

pedagog szkolny oraz nauczyciele poszczególnych przedmiotów. 

9. O wynikach rekrutacji decyduje dyrektor szkoły zatwierdzając protokół Komisji 

Kwalifikacyjnej. 

10. O zakwalifikowaniu do projektu dyrektor szkoły powiadamia ucznia i jego rodzica/opiekuna 

prawnego. 

 

§ 4 

Uczestnictwo w projekcie 

 

1. Zajęcia dodatkowe będą odbywać się w szkole. 

2. Uczniowie/uczennice uczestniczą w dodatkowych zajęciach prowadzonych w ramach 

projektu nieodpłatnie. 
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3. Po zakwalifikowaniu do projektu, uczniowie/uczennice mają obowiązek regularnego 

uczestnictwa w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. 

4. Obecność na zajęciach sprawdzana będzie każdorazowo przez prowadzącego zajęcia poprzez 

sprawdzenie listy obecności. 

5. Nieobecność na zajęciach należy pisemnie usprawiedliwić u prowadzącego zajęcia. 

6. Uczestnicy projektu zobowiązani są do wypełniania ankiet i formularzy związanych z 

realizowanym projektem oraz przystępowania do testów i innych form sprawdzających 

postępy w nauce.  

7. Osoba zgłaszająca się do projektu wyraża zgodę na spełnianie obowiązków informacyjnych 

(podawanie danych osobowych, wypełnianie oświadczeń i deklaracji) i ewaluacyjnych 

(monitoring osiągania kompetencji, ankiety) wynikających z wytycznych programu RPOWM i 

EFS na lata 2014-2020. 

8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w trakcie trwania zajęć, rodzic/opiekun 

prawny uczestnika projektu zobowiązany jest niezwłocznie do złożenia pisemnego 

oświadczenia o rezygnacji wraz z podaniem przyczyny. Uczestnik projektu zostaje wykreślony 

przez Dyrektora szkoły ze szkolnej listy uczestników projektu  

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy regulamin dostępny jest w szkole oraz na stronie internetowej szkoły. 

2. W imieniu uczestnika projektu rodzic/opiekun prawny po zapoznaniu się z niniejszym 

Regulaminem zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do Regulaminu, o których 

rodzice/opiekunowie prawni uczniów/uczennic biorących udział w zajęciach dodatkowych 

będą niezwłocznie informowani. 


