
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

Efektywna edukacja! - czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 

trzech szkół podstawowych Gminie Jaworzyna Śląska 

 

 

1. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu 

pastwa w ramach RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie 

równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, 

Poddziałanie 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, 

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AW. 

 

2. Projekt realizowany jest w szkołach z terenu Gminy Jaworzyna Śląska wskazanych we wniosku o 

dofinansowanie projektu. Realizacja projektu służy ograniczaniu i zapobieganiu przedwczesnemu 

kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej 

oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem 

formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne 

podjęcie kształcenia i szkolenia. 

 

3. Warunkiem uczestnictwa szkoły w projekcie jest złożenie deklaracji udziału w projekcie na 

formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

4. W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie/uczennice oraz nauczyciele ze szkół, które złożyły 

deklarację udziału w projekcie. 

 

5. W szkołach, które złożyły deklarację udziału w projekcie, poprzedzona zostanie kampania 

informacyjna, w czasie której uczniowie/rodzice uczniów  oraz nauczyciele zostaną 

poinformowani o zasadach udziału w projekcie.  

 

6. Procedura rekrutacyjna będzie realizowana zgodnie z zapisami Rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych (RODO) oraz z poszanowaniem zasady równości płci, zasady równych szans, 

a także w oparciu o niedyskryminację m. in. ze względu na płeć, niepełnosprawność, 

pochodzenie, rasę, religię, przekonania. 

 

7. Ogólne kryteria naboru: 

a) dla ucznia/uczennicy: 

- w przypadku zajęć dodatkowych: aktualny wpis na liście uczniów uczęszczających do 

szkoły, która złożyła deklarację udziału w projekcie oraz wyniki ankiet oczekiwań; 

- w przypadku zajęć specjalistycznych: aktualny wpis na liście uczniów uczęszczających do 

szkoły podstawowej, która złożyła deklarację udziału w projekcie oraz wyniki ankiet 

oczekiwań, wywiady z uczniami i/lub rodzicami (indywidualizacja wsparcia dla uczniów o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych); 

- kryterium punktowe; 

- kolejność zgłoszeń; 

b) dla nauczyciela:  

- zatrudnienie w szkole, która złożyła deklarację udziału w projekcie (kadra nauczycielska), 

diagnoza indywidualnych potrzeb w zakresie kwalifikacji/kompetencji nauczycieli 

szczególnie w zakresie nauczania matematyki i przedmiotów przyrodniczych metodą 

eksperymentu oraz zakresu stosowania TIK w nauczaniu przedmiotów (zgodnie z zapisami 

wniosku o dofinansowanie projektu); 

- kryterium punktowe; 

- kolejność zgłoszeń. 



 
 

8. Punktowe kryteria naboru: 

a) dla ucznia/uczennicy: 

 -  wynik testu kompetencji lub diagnozy potrzeb ucznia (waga 2 pkt);  

   zgodnie z kryterium: 0 pkt  lub 2 pkt 

 - stopień niepełnosprawności (waga 1 pkt.); 

 - posiadane orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej (waga 1 pkt); 

b)  dla nauczyciela: 

 - zgodność zaplanowanego doskonalenia z diagnozą potrzeb edukacyjnych (waga 2 pkt); 

 zgodnie z kryterium: 0 pkt  lub 2 pkt  

 - stopień niepełnosprawności (waga 1 pkt); 

 - wcześniejsze niekorzystanie z podobnego wsparcia finansowanego ze środków UE (waga 1 

pkt.). 
 

9. Do uczestnictwa w projekcie uczniów/uczennice kierują wychowawcy, nauczyciele oraz 

specjaliści zatrudnieni w szkole lub poradniach specjalistycznych na podstawie rozpoznanych 

potrzeb, możliwości rozwojowych i edukacyjnych. Do wzięcia udziału w projekcie konieczne 

jest złożenie Formularza zgłoszeniowego uczestnika podpisanego przez rodzica/opiekuna 

prawnego, który stanowi załącznik nr 2a do niniejszego regulaminu. 

 

10. Nauczyciele do uczestnictwa w projekcie zgłaszają się samodzielnie składając Formularz 

zgłoszeniowy uczestnika, który stanowi załącznik nr 2b do niniejszego regulaminu.  

 

11.  Komisja rekrutacyjna dokonuje oceny i sporządza listę uczestników zakwalifikowanych do 

udziału w projekcie. W skład komisji wchodzą: kierownik/koordynator projektu, szkolni 

koordynatorzy projektu ze szkół, które złożyły deklarację udziału w projekcie oraz specjalista 

ds. monitoringu, ochrony danych osobowych, informacji i promocji.  

 

12. W przypadku wyczerpania miejsc w poszczególnych grupach zostaną utworzone listy 

rezerwowe. W przypadku zwolnienia się miejsca, osoby z list rezerwowych będą przydziela 

do poszczególnych grup w kolejności zajmowanego miejsca na liście rezerwowej. 

 

13. Od wyników rekrutacji nie przysługuje odwołanie. 

 

14. Po zakwalifikowaniu przez Komisję rekrutacyjną do projektu uczestnicy składa deklarację 

udziału w projekcie (na wzorze określonym w załączniku 3a lub 3b do niniejszego 

regulaminu). 

 

15. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (swoich i dziecka) 

przez opiekuna prawnego lub uczestnika jest jednoznaczna z brakiem możliwości udziału 

ucznia/uczennicy/nauczyciela w zajęciach/szkoleniach realizowanych w ramach projektu. 

 

16. W przypadku przekroczenia 20% nieobecności na zajęciach/szkoleniach następuje usunięcie 

uczestnika z udziału w tych zajęciach/szkoleniach i na to miejsce przydzielana jest osoba z 

listy rezerwowej (jeśli taka lista została stworzona). 

 

17. Każdy uczestnik projektu ma prawo do: 

-   bezpłatnego udziału w zajęciach/szkoleniach realizowanych w ramach projektu; 

- nieodpłatnego otrzymania pomocy dydaktycznych zgodnie z założeniami projektu; 

-  zgłaszania uwag i wniosków dotyczących realizowanych zajęć/szkoleń, którymi został 

objęty w projekcie (w imieniu uczniów/uczennic  uwagi zgłaszają rodzice/prawny opiekun). 

 

18. Uczestnik projektu zobowiązany jest do: 



 
- zapoznania się z niniejszym regulaminem (złożenie Formularza zgłoszeniowego uczestnika 

jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu), 

- podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (w imieniu uczniów/uczennic deklarację 

podpisuje rodzic/prawny opiekun), 

- uczestniczenia w zajęciach/szkoleniach, na które został zakwalifikowany, 

- usprawiedliwiania wszystkich nieobecności, 

- złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, poprzez złożenie oświadczenia 

określającego przyczyny rezygnacji (w imieniu uczniów/uczennic deklarację podpisuje 

rodzic/prawny opiekun). 

 

16.  Regulamin obowiązuje od dnia ……………. 

17.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

reguły i zasady wynikające z dokumentacji projektowej, a także przepisy wynikające 

z właściwych aktów prawa wspólnotowego i krajowego. 

18.  Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez 

Kierownika/koordynatora Projektu. 

 

 

 

….…………………………….. 
Sylwia Gałan 

(Kierownik/koordynator projektu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Deklaracja udziału w projekcie. 

2a. Formularz zgłoszeniowy uczestnika – ucznia/uczennicy 

2b. Formularz zgłoszeniowy uczestnika – nauczyciela 

3a. Deklaracja udziału w projekcie – ucznia/uczennicy  

3b. Deklaracja udziału w projekcie – nauczyciela 


