REGULAMIN
REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
UCZNIÓW/UCZENNICW PROJEKCIE

„Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz”

Okres realizacji projektu:
1 września 2017 roku – 30 czerwca 2019 roku

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi Priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje
Numer i nazwa Działania: 12.2 Kształcenie ogólne

Gmina Miejska Biała Podlaska/ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza/ Szkoła
Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej, ul. Leszczynowa 16, 21-500 Biała Podlaska
Projekt Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa Uczniów/Uczennic
w projekcie „Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy
nr 133/RPLU. 12.02.00-06-0034/16-00.
1. Beneficjentem projektu i realizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza.
2. Głównym celem projektu jest wzrost poziomu nauczania poprzez wyposażenie
i doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne oraz wprowadzenie zajęć
matematycznych, TIK, przyrodniczych, języka angielskiego, opartych na pracy zespołowej, które
rozwiną innowacyjność, kreatywność i chęć doświadczeń oraz umożliwią nabycie kompetencji
kluczowych.
3. Okres realizacji projektu: 1 września 2017 r. - 30 czerwca 2019 r.
4. Zasięg realizacji projektu: Gmina Miejska Biała Podlaska/Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
im. Adama Mickiewicza/Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej.
§2
Słownik pojęć
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
 Projekt – projekt „Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz”
 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Lubelskiego (IZ),
 Realizator projektu:
Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza
ul. Leszczynowa 16, 21-500 Biała Podlaska.
 Biuro projektu – w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul.
Leszczynowa 16, 21-500 Biała Podlaska, sala nr 122
 Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Uczniów/Uczennic w Projekcie.
 Uczestnik/Uczestniczka projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, zgodnie
z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz Dokumentacji Konkursowej
 Uczeń/Uczennica - osoba ucząca się w jednym z gimnazjów będących Realizatorem projektu.
 Komisja Rekrutacyjna – organ oceniający formularze zgłoszeniowe i dokonujący
kwalifikacji Uczniów/Uczennic do Projektu.
§3
Uczestnicy/Uczestniczki Projektu
1. Projekt jest skierowany do Uczniów/Uczennic ze szkoły będącej Realizatorem projektu.
2. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się z niniejszym
Regulaminem, respektowanie jego postanowień oraz złożenie poniższych dokumentów:
a) wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego Ucznia/Uczennicy
b) deklaracji uczestnictwa w projekcie
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c) wyrażeniu zgody Ucznia/Uczennicy i rodzica/opiekuna prawnego na udział w projekcie
d) oświadczenie Ucznia/Uczennicy i rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie wizerunku
e) Informacja o Uczniu/Uczennicy
3. Wzory powyższych dokumentów dostępne są:
 w sekretariacie szkoły,
 w biurze projektu,
 na stronie internetowej: http://micek.jest.guru/sp/ w zakładce projekt:
„Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz”
4. Dokumenty wymienione w § 3 pkt. 2 należy złożyć w biurze projektu lub w sekretariacie
szkoły.
5. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia na właściwych dokumentach rekrutacyjnych, opatrzone
datą i podpisem Ucznia/Uczennicy i Rodzica/Opiekuna prawnego
6. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą weryfikowane, a Uczniowie/Uczennice
i rodzice/opiekunowie prawni będą niezwłocznie informowani o wyniku weryfikacji
i ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów.
7. Za moment zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której wpłyną poprawnie wypełnione
dokumenty rekrutacyjne dostarczone osobiście i potwierdzone datą i podpisem Koordynatora
lub Asystenta projektu.
§4
Zasady rekrutacji
1. Proces rekrutacji obejmujący informację o projekcie oraz udostępnienie Regulaminu
rozpocznie się w wrześniu 2017 roku.
2. Rekrutacja będzie się odbywała od 1 września 2017 r. do 30 września 2018 r.
3. Do projektu zrekrutowanych zostanie 412 uczniów Szkoły Podstawowej nr 6.
4. Rekrutacja Uczestników/Uczestniczek projektu będzie prowadzona zgodnie z polityką
równych szans kobiet i mężczyzn bez jakiejkolwiek dyskryminacji.
5. O przyjęciu do projektu decydować będzie Komisja Rekrutacyjna składająca się
z: Koordynatora projektu, Specjalisty ds. Finansowych
6. Komisja Rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji Uczestników/Uczestniczek projektu, biorąc pod
uwagę następujące kryteria:
a) kompletność i poprawność formalną dokumentów wymienionych w § 3 pkt 2
Regulaminu;
b) konieczność wyłonienia odpowiedniej liczby Uczestników/Uczestniczek projektu,
o których mowa w § 4 pkt 3 Regulaminu, w celu spełnienia założonych w Projekcie
wskaźników;
7. Rekrutacja do projektu będzie zróżnicowana w zależności od typu zajęć.
8. Proces rekrutacyjny będzie obejmował następujące etapy:
a) przyjmowanie Formularzy Zgłoszeniowych oraz pozostałych wymaganych dokumentów;
b) sprawdzenie kompletności i poprawności formalnej dostarczonych dokumentów oraz
ocenę kwalifikowalności Ucznia/Uczennicy;
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c)

zakwalifikowanie lub odrzucenie Ucznia/Uczennicy na poszczególne
sporządzenie
list
podstawowych
(do
każdych
zajęć)
i
Uczestników/Uczestniczek projektu (w przypadku, gdy liczba chętnych
kryteria formalne, przewyższy liczbę miejsc przewidzianą na daną
sporządzenie protokołów z rekrutacji

zajęcia oraz
rezerwowych
spełniających
grupę), oraz

9. Listy Uczestników/Uczestniczek projektu będą ustalane przez Komisję Rekrutacyjną
i ostatecznie zatwierdzane przez Koordynatora projektu.
10.Informacja o ostatecznym zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie oraz o terminie
i miejscu realizacji usług zostanie przekazana Uczestnikom/Uczestniczkom na lekcjach
wychowawczych.
11.Osoby z list rezerwowych będą zakwalifikowane do udziału w projekcie w przypadku
rezygnacji osób z list podstawowych (przed rozpoczęciem zajęć lub w jego początkowej fazie
– maksymalnie do 20% zrealizowanych godzin).
12.Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły.
13.Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i wiążąca.
14.Przystąpienie Ucznia/Uczennicy do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem
niniejszego Regulaminu.
§5
Zakres wsparcia Uczestników/Uczestniczek projektu w ramach projektu
1. Rodzaj wsparcia oferowanego w ramach projektu obejmuje następujące rodzaje zajęć:
Zadanie 1. Zajęcia z matematyczne
a) w zajęciach z matematyki uczestniczą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 na dwóch
poziomach
 do zajęć wyrównawczych nauczyciele będą zapraszali uczniów z największymi
deficytami edukacyjnymi,
 do zajęć rozwijających zainteresowania nauczyciele będą zapraszali uczniów
z najwyższą średnią z matematyki.
Zadanie 2. Zajęcia z języka angielskiego
a) w zajęciach z języka angielskiego uczestniczą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 na
dwóch poziomach
 do zajęć wyrównawczych nauczyciele będą zapraszali uczniów z największymi
deficytami edukacyjnymi,.
 do zajęć rozwijających zainteresowania nauczyciele będą zapraszali uczniów z najwyższą
średnią z języka angielskiego.
Zadanie 3. Zajęcia rozwijające zainteresowania
a) warsztaty przyrodnicze: ocena z przyrody, opinia nauczyciela, ewentualnie motywacja
przed komisją.
b) warsztaty z programowania: ocena z informatyki, obsługa komputera, kreatywność,
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c) warsztaty z programowania i grafiki komputerowej i video: ocena z informatyki, obsługa
komputera, prezentacja przed kamerą, prezentacja własnego około 1 minutowego filmu
nagranego np. smartfonem.
§6
Prawa i obowiązki Uczestników/Uczestniczek projektu
1. Jeden/jedna Uczestnik/Uczestniczka może brać udział w kilku formach wsparcia.
2. Uczestnicy/Uczestniczki projektu są zobowiązani do:
 przestrzegania niniejszego Regulaminu,
 regularnego uczestnictwa w zajęciach – udział w min. 80 % zajęć,
 punktualnego stawiania się na zajęcia,
 każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach (poprzez złożenie podpisu na
liście obecności),
 pisemnego usprawiedliwienia każdorazowej nieobecności na zajęciach (jedynym
usprawiedliwieniem nieobecności Uczestnika/Uczestniczki projektu na poszczególnych
zajęciach jest udokumentowana choroba lub wypadek losowy),
 rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami nauczycieli prowadzących
zajęcia,
 wypełniania ankiet monitorujących i ewaluacyjnych dotyczących realizacji projektu (podane
informacje wykorzystywane będą do wywiązania się Realizatora projektu z obowiązków
sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji Pośredniczącej),
 przestrzegania przepisów BHP oraz ppoż. w czasie trwania zajęć,
 szanowania mienia (sale/pomoce dydaktyczne) szkół, w których i przy użyciu których
prowadzone będą zajęcia organizowane w ramach projektu.
§7
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie
1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
2. W przypadku rezygnacji osoby z uczestnictwa w danej formie wsparcia zostanie ona wykluczona
z udziału w innych formach wsparcia przewidzianych w ramach projektu.
3. Lider projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/Uczestniczki projektu z listy
Uczestników/Uczestniczek projektu w przypadku naruszenia przez niego/nią niniejszego
Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia
nietykalności cielesnej innego/innej Uczestnika/ Uczestniczki projektu lub personelu projektu,
udowodnionego aktu kradzieży i/lub wandalizmu.
4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/Uczestniczki projektu z listy osób
zakwalifikowanych do projektu, jego/jej miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej,
zgodnie z zasadami zawartymi w § 4 Regulaminu.
§8
Postanowienia końcowe
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1.
2.

Sprawy sporne rozstrzygane są przez Koordynatora/Kierownika projektu.
Regulamin wchodzi w życie w dniu 10 sierpnia 2017 roku.
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