
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Szkoły

kompetencji w Gminie Suchy Las” w Gminie Suchy Las

§ 1

Informacje ogólne

1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie „Szkoły

kompetencji w Gminie Suchy Las” w Gminie Suchy Las. 

2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego.

3.  Projekt  realizowany  jest  w  ramach  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego

Województwa Wielkopolskiego 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Społecznego.

4. Realizatorem projektu są Szkoły: 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie

ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II

ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las

3. Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka

ul. Szkolna 3, 62-001 Chludowo

4. Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich

ul. Wojskowa 5, 62-003 Biedrusko

5. Biuro projektu mieści się w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy

Las.

6. Projekt realizowany jest w okresie od 31.03.2020 r. do 30.09.2021 r. w szkołach: 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie;

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II;



3. Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka;

4. Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchy Las. 

7. Ilekroć poniżej jest mowa o:                          

a)  Regulaminie  –  rozumie  się  przez  to  niniejszy  Regulamin  rekrutacji  i  uczestnictwa  w

projekcie „Szkoły kompetencji w Gminie Suchy Las” w Gminie Suchy Las;

b) Uczestnikach – rozumie się  przez to uczniów i  uczennice biorących udział  w zajęciach

dodatkowych realizowanych w ramach projektu;

c) Nauczycielach - należy  przez  to  rozumieć  nauczycieli/nauczycielki (w  tym  Dyrektorów)

zatrudnionych w szkołach zakwalifikowanych do udziału w Projekcie; 

d) specjalne   potrzeby   rozwojowe   i   edukacyjne –   indywidualne   potrzeby   rozwojowe i

edukacyjne   dzieci   w   wieku   przedszkolnym   oraz   uczniów,   o   których   mowa

rozporządzeniu Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  30  kwietnia  2013  r.  w  sprawie

zasad   udzielania  i  organizacji  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  publicznych

przedszkolach, szkołach i  placówkach  (Dz.  U.  poz.  532  oraz  z  2017  r.  poz.  1643)  oraz  w

rozporządzeniu  Ministra Edukacji  Narodowej  z  dnia  9  sierpnia  2017  r.  w  sprawie  zasad

organizacji   i   udzielania  pomocy     psychologiczno-pedagogicznej     w     publicznych

przedszkolach,    szkołach    i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591 z późn. zm.), zwanym

dalej: rozporządzeniem MEN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

§ 2

Cele i zakres wsparcia

1. Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji 808 uczniów, w tym o specjalnych

potrzebach - w zakresie matematyki i informatyki, podniesienie kompetencji 26 nauczycieli

(21 K) oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych 4 szkół na terenie gminy Suchy Las w

okresie od 31.03.2020 do 30.09.2021 r.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych:

-  148  ucz.  (60K,  88M)  w  tym  5  uczniów  o  specjalnych  potrzebach  rozwojowych  i

edukacyjnych, w tym 2 ucz. z niepełnosprawnościami i 3 nauczycieli (2 K) z SP nr 1 w Suchym

Lesie.



-  400ucz.  (200K,  200M)  w  tym  140  uczniów  o  specjalnych  potrzebach  rozwojowych  i

edukacyjnych i 14 (12 K) nauczycieli z SP nr 2 w Suchym Lesie.

-  60  ucz.  (27K,  33M)  w  tym  20  uczniów  o  specjalnych  potrzebach  rozwojowych  i

edukacyjnych i 3 nauczycieli z (2K) SP w Biedrusku.

-  200  ucz.  (100K,  100M)  w  tym  157  uczniów  o  specjalnych  potrzebach  rozwojowych  i

edukacyjnych,  w  tym  1  uczeń  z  niepełnosprawnościami  oraz  6  (5  K)  nauczycieli  z  SP  w

Chludowie.

W ramach projektu zaplanowano:

 wsparcie uczniów z zakresu rozwoju kompetencji matematycznych i informatycznych

w tym również w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;

 poprawę  warunków  dydaktycznych  w  szkołach  poprzez  doposażenie  pracowni

informatycznych i  matematycznych,  które pozwolą stworzyć warunki  do nauczania

opartego na metodzie eksperymentu;

 wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia poprzez realizację zajęć dodatkowych,

zakup materiałów dydaktycznych dla ucznia ze specjalnymi potrzebami;

 wsparcie  nauczycieli  w  zakresie  pracy  z  uczniem  ze  specjalnymi  potrzebami

edukacyjnymi oraz nauczania z zakresu matematyki i informatyki oraz wykorzystania

sprzętu i pomocy dydaktycznych do nauczania eksperymentalnego.

Zakres wsparcia w ramach projektu został dokonany na podstawie indywidualnej diagnozy

zapotrzebowania przeprowadzonej w marcu 2019 w każdej ze szkół objętych wsparciem i

zatwierdzonych przez organ prowadzący szkoły - Gminę Suchy Las.

2. Realizacja projektu nastąpi w roku szkolnym 2020/2021  i będzie obejmowała realizację

zajęć zgodnych z zapisami wniosku o dofinansowanie:

a) rozwijających uzdolnienia informatyczne, matematyczne

b) dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, informatyki

c) koło szachowe

d) koło matematyczne, informatyczne

e) korekcyjno-kompensacyjnych

f) logopedycznych

g) socjoterapeutycznych



h) warsztaty edukacyjno-zawodowe

§ 3

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników

1. Rekrutacja uczniów do poszczególnych rodzajów zajęć odbywać się będzie w 3 etapach: 

 I etap rekrutacja uczniów do projektu: wrzesień 2020 r.;

 II etap rekrutacja nauczycieli do projektu: wrzesień 2020 r.;

 III etap rekrutacja uzupełniająca: październik 2020 r.

W oparciu o niniejsze kryteria:

1.1 Podstawowe kryteria :

a) do udziału w projekcie uprawnieni są wyłącznie uczniowie i nauczyciele ze szkół

podstawowych położonych na terenie Gminy i prowadzonych przez Gminę Suchy Las;

b) na zajęcia rekrutowani będą uczniowie/uczennice zgodnie ze zdiagnozowanymi w

każdej ze szkół ich indywidualnymi potrzebami, zainteresowaniami i predyspozycjami;

c) uczniowie/uczennice mogą uczestniczyć w więcej niż jednej formie wsparcia;

d) rekrutacja uwzględnia zasady polityki równych szans i równości płci.

1.2. Szczegółowe kryteria:

1.2.1  Na  zajęcia  rozwijające  kompetencje  matematyczne  i  informatyczne

przyjmowani będą uczniowie którzy, uczęszczają do szkół objętych wsparciem (tym

samym zamieszkują gm. Suchy Las

a) Potrzebują szczególnego wsparcia ze względu na braki edukacyjne:

•  średnia  ocen  z  przedmiotów  objętych  wsparciem:  2,00-3,5  w przypadku

zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (20 pkt),

• średnia ocen z przedmiotów objętych wsparciem: 3,5 – 4,00 w przypadku

zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (10 pkt)

b) Wykazują szczególne uzdolnienia i zainteresowania:

• średnia ocen dla zajęć na które zgłaszają się uczniowie w ramach projektu:

4,5-5,0 (10 pkt),

• średnia ocen dla zajęć na które zgłaszają się uczniowie:5,0-6,0 (20 pkt).



1.2.2 Na zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi

przyjmowani będą uczniowie, którzy posiadają opinie z PPP/pedagoga szkolnego o

uzdolnieniach poznawczych i są uczniami szkół objętych wsparciem.

1.2.3 Na  doradztwo  edukacyjne  przyjmowani  będą  uczniowie  ostatnich  klas  SP

objętych wsparciem, wyrażający chęć udziału w doradztwie. O przyjęciu na

zajęcia  będzie  decydowała  -  poza  statusem  ucznia  ostatniej  klasy  SP  -

kolejność zgłoszeń.

1.2.4 Na zajęcia prowadzone w ramach indywidualizacji nauczania przyjęci zostaną

uczniowie posiadający  orzeczenie wydane przez poradnię  psychologiczno –

pedagogiczną bądź na podstawie opinii pedagoga szkolnego.

1.3 Kryteria dotyczące nauczycieli:

a) kryteria formalne - posiadanie statusu nauczyciela szkół objętych projektem;

b) kryteria  merytoryczne  –  ilość  posiadanych  szkoleń,  opinia  dyrektora  szkoły.  Do

udziału  w  projekcie  wybrani  zostaną  nauczyciele  z  najniższą  liczbą  ukończonych

szkoleń w obszarze zaplanowanym w projekcie.

2. W przypadku zgłoszenia do poszczególnych typów zajęć większej liczby osób, niż jest to

przewidziane  w  projekcie,  o  przyjęciu  do  projektu  decydować  będzie  rekomendacja

nauczyciela: wychowawcy klasy i prowadzącego rodzaj zajęć na które zgłasza się uczeń. 

3. W przypadku pojawienia się trudności z rekrutacją założonej ilości uczestników projektu

rekrutacja zostanie wydłużona. 

4. Rekrutacja będzie prowadza z uwzględnieniem równych szans i niedyskryminacji, w tym

dla osób z niepełnosprawnościami. 

5. Bariery  uczestnictwa  zdiagnozowane  podczas  planowania  działań  zostały

zminimalizowane przez odpowiednie zaplanowanie projektu: dostosowanie ilości zajęć

do możliwości czasowych i organizacyjnych uczniów i ich rodziców, brak odpłatności za

zajęcia. 

6. Rekrutacja  zostanie  zakończona  sporządzeniem  protokołu,  list  rankingowych  i  list

rezerwowych,  jeżeli  liczba  zgłoszonych  uczniów  będzie  przekraczać  liczbę  miejsc  na

poszczególnych zajęciach. 

7. Uczeń zakwalifikowany do projektu będzie mógł zostać skreślony z listy uczestników w

przypadku naruszenia regulaminu.



8. Udział  we  wszystkich  formach  wsparcia  realizowanych  w  ramach  projekcie  jest

dobrowolny i bezpłatny.

9.  Rekrutacja prowadzona będzie z zachowaniem równości szans i niedyskryminacji, w tym

równości płci. Niedopuszczalne jest kierowanie się w procesie rekrutacji stereotypami czy

uprzedzeniami ze względu na płeć, pochodzenie, status społeczno-ekonomiczny etc. 

10. Wsparciem  objęci  zostaną  uczniowie  z  niepełnosprawnościami  dlatego  zajęcia  z  ich

udziałem odbywać się będą w pomieszczeniach bez barier architektonicznych. 

11. Formularz  rekrutacji  zawiera  pytania  dla  osób  z  niepełnosprawnościami  o  specjalne

potrzeby/ułatwienia,  które  pomogą  im  w  pełni  uczestniczyć  w  działaniach  projekcie.

Zgłoszenie  specjalnej  potrzeby  obliguje  Wnioskodawcę  do  jej  spełnienia  w  możliwie

największym stopniu.

§ 4

Uczestnictwo w projekcie

1. Zajęcia dodatkowe przewidziane do przeprowadzenia odbywać się będą w szkołach, do

których uczęszczają uczniowie z zastosowaniem podziału na grupy.

2. Podział na grupy, szczegółowy harmonogram zajęć dodatkowych i jego zmiany Dyrektor

szkoły niezwłocznie przekazuje Koordynatorowi Projektu.

3. Po zakwalifikowaniu do projektu, uczniowie mają obowiązek regularnego uczestnictwa w

dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.

4.  Uczniowie  uczestniczą  w  dodatkowych  zajęciach  prowadzonych  w  ramach  projektu

nieodpłatnie.

5.  Obecność  na  zajęciach  sprawdzana  będzie  każdorazowo  przez  prowadzącego  zajęcia

poprzez sprawdzenie listy obecności.

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

Pisemne usprawiedliwienie podpisane przez opiekuna prawnego ucznia/uczennicy dołącza

się do szkolnej dokumentacji projektowej.

7.  W przypadku  rezygnacji  z  uczestnictwa  w  projekcie  w  trakcie  trwania  zajęć,  opiekun

prawny  uczestnika  projektu  zobowiązany  jest  niezwłocznie  do  złożenia  pisemnego

oświadczenia o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny rezygnacji.



§ 5

Obowiązki nauczyciela

1.  Uczestnik  projektu,  który  otrzymał  finasowanie  kosztów  studiów

podyplomowych/kursów/szkoleń zobowiązany jest do:

a) Podjęcia nauki w zakresie, terminie i u organizatora wg złożonego wniosku;

b) Regularnego uczestnictwa w studiach/kursach/szkoleniach, systematycznego realizowania

programu wsparcia i przestrzegania regulaminu obowiązującego u organizatora;

c) Pokrycia innych kosztów związanych z kontynuacją wsparcia m.in. dojazdów na zajęcia,

zakwaterowania i wyżywienia;

d)  Przedstawienia  zaświadczenia  potwierdzającego  kontynuowanie  studiów  na  kolejnych

semestrach oraz przedstawienia dyplomu ukończenia studiów/kursów/szkoleń;

e)  Niezwłocznego  poinformowania  o  wszelkich  zmianach  w  terminach  odbywania

studiów/kursów/szkoleń;

f)  Przedstawienia,  na  każdorazowe  wezwanie  zaświadczenia  potwierdzającego

kontynuowanie nauki;

g)  Zwrotu  całości  przekazanej  kwoty  finansowania  ze  środków  Europejskiego  Funduszu

Społecznego w przypadku nieukończenia lub przerwania nauki z winy uczestnika. 
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