Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr RPDS.10.02.01-02-0039/18, pn.
„Rozwój kompetencji kluczowych szansą na sukces dzieci i młodzieży w Pieńsku”
§1
Informacje ogólne
1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie
„Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i
ponadgimnazjalnej”
2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
3. Społecznego.
4. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego
dostępu do wysokiej jakości edukacji, poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu
do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej- konkursy
horyzontalne, pod nazwą: „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na sukces dzieci i
młodzieży w Pieńsku”
5. Beneficjentem projektu jest Gmina Pieńsk, ul. Bolesławiecka 29, 59-930 Pieńsk
6. Projekt będzie realizowany przy współudziale Partnera: Profi Biznes Group Sylwia Karina
Majewska, Al. Piastów 75/3, 70-326 Szczecin
7. Biuro projektu mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieńsku, ul. Bolesławiecka 29,
czynne codziennie w godzinach pracy urzędu.
8. Szkolne biura projektu będą znajdować się w Szkole Podstawowej nr 1 w Pieńsku, ul.
Szkolna 1 59-930 Pieńsk, Szkole Podstawowej nr 2 w Pieńsku, ul. Zgorzelecka 29, 59-930
Pieńsk oraz w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dłużynie Dolnej 66A, 59-930
Pieńsk
9. Strona internetowa projektu: www.piensk.com.pl, zakładka projekty UE oraz szkolne strony
internetowe.
§2
Cel i zakres realizacji Projektu.
1. Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz
umiejętności niezbędnych na rynku pracy aktualnych i przyszłych uczniów 3 szkół
podstawowych z terenu Gminy Pieńsk (SP 1 w Pieńsku, SP 2 w Pieńsku, SP w Dłużynie
Dolnej) poprzez realizację w okresie IX.2018-VI.2020 kompleksowego programu wsparcia
obejmującego: objęcie wsparciem w postaci zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,
rozwijających, szkoleń i kursów (460 uczniów), pracę z uczniami o szczególnych
potrzebach edukacyjnych, a także doposażenie szkół w pracownie umożliwiające
nauczanie oparte na metodzie eksperymentu w obszarze przyrody i matematyki i/lub w
sprzęt TIK oraz zwiększenie kompetencji (w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu i
technik pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych) 60 nauczycieli.
2. Cel szczegółowy osi priorytetowej: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz
właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie
indywidualnego podejścia u ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami.
3. Termin realizacji projektu: IX.2018-VI.2020.

4. Projekt zakłada objęcie wsparciem uczniów SP 1 w Pieńsku, SP 2 w Pieńsku, SP w
Dłużynie Dolnej.
5. Udział beneficjentów ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.
6. Koszty uczestnictwa beneficjentów ostatecznych w projekcie ponosi wnioskodawca
projektu, ze środków na jego realizację.
7. Realizacja działań zaplanowanych w projekcie będzie dostosowana do planu zajęć i
potrzeb poszczególnych grup.
8. W projekcie zaplanowano następujące zajęcia dla uczniów Szkół Podstawowych w Gminie
Pieńsk:
9. Zadanie nr 6: Zajęcia wspierające rozwój kompetencji kluczowych i społecznych przy
wykorzystaniu TIK, zostanie zrealizowane przez Partnera Projektu: Profi Biznes Group
Sylwia Karina Majewska, Al. Piastów 75/3, 70-326 Szczecin.
10. Zadanie nr 7: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, zostanie zrealizowane
przez Partnera Projektu: Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska, Al. Piastów 75/3,
70-326 Szczecin w oparciu o odrębną rekrutację.
A. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze rozwijające kompetencje kluczowe z następujących
przedmiotów:
•
•
•
•
•

języka angielskiego (SP 1 i SP 2)
języka niemieckiego (SP 1 i SP 2)
matematyki,
nauk przyrodniczych (biologia/chemia/fizyka/geografia)
przyrody – tylko SP nr 1 klasy I-III

B. Zajęcia rozwijające dla uczniów z następujących przedmiotów:
•
•
•
•
•
•

języka angielskiego, (SP1 i SP2)
języka niemieckiego,(SP1 i SP2)
matematyki, (SP1 i SP2)
informatyka (bez nauki programowania)
nauk przyrodniczych (biologia/chemia/fizyka/geografia)
przyrody

C. Wsparcie w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i
edukacyjnymi, w tym:
• zajęcia logopedyczne
• zajęcia rewalidacyjno- rozwojowe
• terapia pedagogiczna
• zajęcia korekcyjno- kompensacyjne- tylko SP w Dłużynie Dolnej
D. Zajęcia wspierające rozwój kompetencji kluczowych i społecznych przy wykorzystaniu
TIK, w tym:
• Budowanie zespołów- zajęcia psychoedukacyjne- szkolenia b-learning z dostępem do
mobilnej platformy;
• Młody kreator- zajęcia kreatywnego i twórczego myślenia- warsztaty w formie b-learning
• Praca z wyobraźnią i wizualizacją- zabawy psychoedukacyjne
• Warsztat CYM- praca z obrazem, rysunkiem i symbolem- warsztat w formie b-learning
• IROBOT- zajęcia z robotyki i informatyki- w formie b-learning
• KURS ICT- obsługa narzędzi informatycznych i urządzeń mobilnych do nauki.

•
•
•
•

Warsztaty z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni
Młody inżynier- szkolenie w formie b-learning
Trening zapobiegania agresji- w formie b-learning
Doradztwo zawodowe- badanie IPD

9. Zajęcia rozpoczną się od miesiąca grudnia 2018 roku
10. Formy wsparcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem zajęć.
11. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie
zajęć liczebności grup.
12. Zajęcia odbywają się na terenie szkoły lub w miejscu uzgodnionym przez Koordynatora
zarządzającego z Dyrektorem szkoły.
13. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych należy do kompetencji
Koordynatora projektu.
E. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli
• Narzędzie Change your Mind (CYM).
• Zagrożenia w cyberprzestrzeni.
• Kurs ITC.
• Kurs j. Angielskiego.
• Trening zapobiegania agresji.
• Zabawy psychoedukacyjne.
• Kurs doradztwa zawodowego.
•
F. Studia podyplomowe (trzysemestralne)- socjoterapia
§3
Zasady rekrutacji i kwalifikowania uczniów
1. Rekrutację do projektu przeprowadza Realizator projektu.
2. Wniosek o przyjęcia można składać od 20.12.2018 roku.
3. W każdej ze szkół zostanie utworzony zespół rekrutacyjny, składający się z zastępcy
koordynatora projektu, specjalisty ds. rekrutacji i organizacji kursów, 1 osoby z każdej
szkoły wyznaczonej przez Dyrektora szkoły.
4. Uczniowie zostaną powiadomieni przez swoich nauczycieli o projekcie, jego celach i typach
wsparcia. Otrzymają kartki do przekazania rodzicom, dla zainteresowanych rodziców
zostaną zorganizowane spotkania.
5. Podstawowe kryteria rekrutacji:
a) bycie uczniem szkoły objętej projektem
b) zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w projekcie
c) posiadanie odpowiednich ocen z danego przedmiotu, tj.:
d) oceny dostateczny, dopuszczający lub niedostateczny w przypadku zajęć
wyrównawczych
e) oceny dobry-celujący w przypadku zajęć rozwijających
d) wskazanie poradni psychologiczno- pedagogicznej dla danego typu zajęć (w
przypadku zajęć logopedycznych/ korekcyjno- kompensacyjnych/terapii pedagogicznej)
6. Dodatkowe kryteria rekrutacji:
a) osoba niepełnosprawna (+3 pkt)- weryfikowane na podstawie aktualnej kopii
orzeczenia-potwierdzonej za zgodność z oryginałem

b) płeć - (+3pkt)- weryfikacja- dane w formularzu rekrutacyjnym- zwiększenie szans kobiet
na rynku pracy przez wsparcie ich ich w początkowym etapie rekrutacji
c) kryterium dochodowe na członka rodziny (+3pkt), tzn. dla osoby w rodzinie dochód
nie przekraczający kwoty 514,00 zł netto- weryfikacja- oświadczenie na temat osiąganych
dochodów na członka rodziny złożone przez rodzica ucznia.
7. W przypadku liczby chętnych przewyższających liczbę miejsc lub rezygnacji któregoś z
uczniów w trakcie roku szkolnego, zostanie utworzona lista rezerwowa.
8. W przypadku braku chętnych prowadzi się nabór ciągły.
9. Dokumenty rekrutacyjne można składać w sekretariatach szkół objętych projektem, biurze
projektu- Urzędzie Miasta i Gminy w Pieńsku.
10. Komisja rekrutacyjna w składzie: zastępca koordynatora projektu, specjalista ds. rekrutacji i
organizacji kursów, 1 osoba z każdej szkoły wyznaczona przez Dyrektora szkoły- dokona
weryfikacji i oceny przyznania punktów dodatkowych i utworzy listy podstawowe i
rezerwowe dla każdej ze szkół.
§4
Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu oraz Rodzica/Opiekuna prawnego

1. Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do:
- udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,
- zgłaszania uwag dotyczących zajęć, w których uczestniczy.

2. Każdy Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
- uczestnictwa w pełnym wymiarze godzin dla danego rodzaju zajęć we wszystkich zajęciach, na
które się zakwalifikował,
- wypełniania w trakcie zajęć wszystkich testów sprawdzających i ankiet ewaluacyjnych,
- udziału w badaniach monitorujących zmniejszanie się zdiagnozowanych deficytów,
- uzupełnienia zaległości w przypadku nieobecności w zajęciach,
- przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbania o sprzęt i pomoce wykorzystywane
podczas realizacji Projektu.

3. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika Projektu ma prawo do:
- zgłaszania uwag i ocen prowadzonych zajęć Wychowawcy lub Osobie prowadzącej
zajęcia/doradztwo lub Dyrektorowi szkoły lub Zastępcy Koordynatora,
- uzyskania informacji wraz z uzasadnieniem o wykluczeniu dziecka z udziału w Projekcie.

4. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika Projektu zobowiązany jest do:
- zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu,
- złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
- udzielania Realizatorowi Projektu wszelkich informacji związanych z uczestnictwem swojego
dziecka w Projekcie,
- zapewnienia jego uczestnictwa w zajęciach oraz dbałości o frekwencję – minimum 65%,
- usprawiedliwienia wszystkich nieobecności dziecka wraz z podaniem przyczyny absencji u osoby
prowadzącej zajęcia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ich zdarzenia,
- bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział dziecka w
Projekcie,
-udzielenia informacji w drodze ankiet, rozmów telefonicznych o wynikach nauczania i zachowaniu
swojego dziecka.
§5
Zasady rezygnacji i wykluczenia z udziału w Projekcie:

1. Uczestnik projektu może zrezygnować z udziału w Projekcie w trakcie jego realizacji z ważnych
powodów osobistych lub zdrowotnych. Rodzic/Opiekun prawny ucznia/uczennicy powinien

poinformować o rezygnacji Koordynatora projektu lub Dyrektora szkoły w formie pisemnej (należy
podać powody rezygnacji i przedłożyć stosowny dowód na ich poparcie, np. oświadczenie lub
zaświadczenie lekarskie).

2. Nieusprawiedliwiona nieobecność Uczestnika Projektu na 10% zajęć skutkować może jego
wykluczeniem z Projektu.

3. Uczestnik Projektu może zostać wykluczony z uczestnictwa w zajęciach w przypadku
zachowania powodującego dezorganizację zajęć.

4. W przypadku wykluczenia z projektu, Uczestnik Projektu zobowiązany jest zwrócić wszystkie
pomoce dydaktyczne, które otrzymał w ramach projektu.
§6
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy zgłaszać
Koordynatorowi lub Zastępcy Koordynatora.

2. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Realizatora
Projektu www.piensk.com.pl, w Biurze Projektu, w siedzibie Gminy Pieńsk oraz w sekretariacie SP
nr 1, SP nr 2 w Pieńsku i SP im. Jana Brzechwy w Dłużynie Dolnej.

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych,
warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych poprzez wprowadzenie stosownych
aneksów.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu.
6. Wszelkie sprawy związane z interpretacją niniejszego Regulaminu rozstrzygane są przez
Koordynatora.

Dyrektor Szkoły
……………………….

Załączniki:
Zał. Nr 1 Wzór formularza zgłoszeniowego.

Koordynator Projektu
……………………….

