REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM
„Mogę więcej - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce”
Nr: POKL.09.01.02-12-116/11-00
§ 1. Informacje ogólne
1. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie systemowym „Mogę
więcej - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III
szkół podstawowych w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce” realizowanym
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług edukacyjnych”.
2. Beneficjentem (projektodawcą) jest Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce.
3. Projekt systemowy „Mogę więcej - Indywidualizacja procesu nauczania
i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie IgołomiaWawrzeńczyce ” jest realizowany przez Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w
terminie od 01.08.2012 r. do 31.07.2013 r.
4. Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic klas I – III szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce, tj.:
- Gminne Centrum Edukacji w Igołomi, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Powstania Styczniowego w Igołomi,
- Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza
Kościuszki w Wawrzeńczycach,
- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tropiszowie,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dobranowicach.
5. Głównym celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju 139 uczniów klas IIII szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce
dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich
możliwości psychofizycznych.
6. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. Udział w projekcie jest bezpłatny.
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§ 2. Oferowane formy wsparcia
1. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:
a) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także
zagrożonych ryzykiem dysleksji,
b) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
c) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
d) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych
z nauk matematyczno – przyrodniczych,
e) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z języka
angielskiego,
2. Formy wsparcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem zajęć, który ustala
dyrektor szkoły wraz z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.
3. W podziale na grupy i w szczegółowych harmonogramach dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych mogą być dokonywane zmiany za zgodą koordynatora projektu.
4. Zajęcia odbywają się na terenie danej szkoły podstawowej.
5. Uczeń / uczennica może uczestniczyć w jednej formie wsparcia.

§ 3. Uczestnicy i uczestniczki projektu
1. Uczestnikiem projektu może być uczeń lub uczennica klasy I – III uczęszczający (a)
do jednej ze szkół podstawowych z terenu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
wymienionych w § 1, pkt 4:
a) u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną
barierę w dalszym rozwoju,
b) uzdolnieni uczniowie i uczennice potrzebujący indywidualnego podejścia.
2. Uczeń/uczennica może zostać zakwalifikowany do jednego z poniższych zajęć:
a) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także
zagrożonych ryzykiem dysleksji- min. 60% chłopców
b) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznychmin. 70% chłopców
c) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy min.
60%chłopców
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d) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych
z nauk matematyczno – przyrodniczych,

e) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z języka
angielskiego,
3. Na każdy rodzaj zajęć przewidziano nie mniej niż 32 godziny realizowane w roku
szkolnym 2012/2013.
4. Uczeń/uczennica zakwalifikowani do udziału w projekcie najpóźniej w dniu
rozpoczęcia pierwszych zajęć wypełniają Deklarację uczestnictwa w projekcie oraz
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych i od tego momentu rozpoczyna się ich udział w projekcie.
§ 4. Rekrutacja
1. Rekrutacja będzie prowadzona we wrześniu 2012r.
2. W każdej szkole powołana zostanie przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z
Koordynatorem projektu Komisja Rekrutacyjna w składzie: szkolny koordynator
projektu, nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach projektu
3. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z polityką równych szans, w tym równości
płci.
4. Uczestników do projektu zgłaszają wychowawcy, nauczyciele oraz specjaliści
zatrudnieni w szkole na podstawie rozpoznanych potrzeb, możliwości rozwojowych i
edukacyjnych uczniów i uczennic wypełniając I część Formularza zgłoszeniowego do
projektu oraz załączając opinię nauczyciela- wychowawcy.
5. Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje uczniów/uczennice na zajęcia dodatkowe
analizując I część Formularza zgłoszeniowego do projektu oraz zaplanowane przez
szkołę i ujęte we Wniosku o dofinansowanie zatwierdzonym przez Wojewódzki Urząd
Pracy w Krakowie - rodzaje zajęć podanych w standardzie V (dane zawarte w
formularzu) – planując ich czas trwania i liczbę godzin zajęć dodatkowych będących
zaspokojeniem rozpoznanych potrzeb ucznia/uczennicy a następnie sporządza listę
uczniów i uczennic zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie oraz listę
rezerwową.
6. Proces rekrutacji zostaje zakończony sporządzeniem Protokołu z rekrutacji.
7. Koordynator szkolny projektu zatwierdza listy uczestników i uczestniczek
zakwalifikowanych do projektu zawarte w protokole rekrutacji.
8. Szkoła informuje opiekuna prawnego ucznia/uczennicy zakwalifikowanego do
projektu o możliwości udziału dziecka w zajęciach dodatkowych.
9. Opiekun prawny podpisując Deklarację uczestnictwa w projekcie tym samym wyraża
zgodę na udział swojego dziecka w projekcie.
10. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (swoich i dziecka)
przez opiekuna prawnego - jest jednoznaczna z brakiem możliwości udziału
ucznia/uczennicy w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu.
11. Pełna dokumentacja projektu przekazywana jest do biura projektu w Urzędzie Gminy
Igołomia-Wawrzeńczyce.
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§ 5. Obowiązki uczestników i uczestniczek
1. Każdy uczestnik i uczestniczka projektu zobowiązuje się do:
a. systematycznego uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu zgodnie z ustalonym
harmonogramem zajęć,
b. każdorazowego podpisywania list obecności,
c. wypełniania ankiet ewaluacyjnych i testów umiejętności dla celów ewaluacji
i monitorowania projektu,
d. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić ich udział
w projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności na zajęciach,
e. zapoznania się z treścią i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
f. Opiekun prawny uczestnika projektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych własnych i uczestnika projektu. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w
ramach projektu.
g. Dane osobowe będą przetwarzane przez realizatora projektu wyłącznie w celu
udzielenia wsparcia realizacji projektu, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w
ramach projektu.
2. Udzielenie wsparcia w ramach projektu zaprzestaje się w przypadku:
a) przerwania przez uczestnika / uczestniczkę nauki w szkole,
b) naruszenia podczas zajęć prowadzonych w ramach projektu zasady współżycia
społecznego i norm etycznych obowiązujących w szkole,
c) rezygnacji ze wsparcia/uczestnictwa w projekcie.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 roku i obowiązuje do
czasu zakończenia realizacji Projektu.
2. Niniejszy regulamin zatwierdza i zmienia Koordynator Projektu.
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
4. Ostateczna interpretacja Regulaminu Rekrutacji należy do Koordynatora Projektu.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
I część - Wypełnia nauczyciel/wychowawca
1. Dane osobowe ucznia/uczennicy
imię i nazwisko
data i miejsce urodzenia
adres zamieszkania
klasa
nr PESEL
wiek

Płeć:

□K

□M

Zajęcia zaplanowano na podstawie indywidualnego rozpoznania możliwości
rozwojowych
i
edukacyjnych*
wskazujących
na
potrzebę
udziału
ucznia/uczennicy w następujących zajęciach:
Rodzaj zajęć: …………………………………………………………………………………
*Proszę załączyć do „Formularza zgłoszeniowego do projektu” kopie dokumentu potwierdzającego rozpoznane potrzeby

3. Oświadczenia:
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- Oświadczam, iż dane przedstawione w niniejszym Formularzu wraz z dokumentem
potwierdzającym rozpoznane potrzeby ucznia/uczennicy w związku z ubieganiem się o udział
w projekcie ,,Mogę więcej - Indywidualizacja procesu (….)" odpowiadają stanowi
faktycznemu i są prawdziwe.

…………………., dnia ……………………

……………………………
Czytelny podpis nauczyciela

II część - Wypełnia Komisja Rekrutacyjna
4. Dane szkoły, w której odbywa się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej
Nazwa i adres szkoły
klasa

Komisja Rekrutacyjna stwierdza, że uczeń/uczennica spełnia kryteria udziału w projekcie, co
oznacza:
jest uczniem/uczennicą szkoły podstawowej klas I – III,
w momencie przystąpienia do projektu uczęszcza do szkoły, w której realizowany jest
w/w projekt,
zostało zakwalifikowane na dodatkowe zajęcia przez Komisję Rekrutacyjną na
podstawie danych zamieszczonych w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym, a także na
podstawie kopii dokumentu potwierdzającego rozpoznane potrzeby rozwojowe i edukacyjne.
Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje ucznia/uczennicy do udziału w projekcie
w następującym rodzaju zajęć dodatkowych:
rodzaj zajęć: ……………………………………………………………………………..
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Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej:
1.……………………………………
( imię i nazwisko, przewodniczącego komisji)

2. ……………………………………………
( imię i nazwisko, podpis)

3……………………………………………
( imię i nazwisko, podpis)

…………….., dnia ……………………

III część - Wypełnia Dyrektor

Zatwierdzam ustalenia Komisji Rekrutacyjnej:
Dyrektor szkoły:

pieczęć szkoły

Podpis i pieczęć dyrektora: …………………………………

………………………, dnia ……………………………………

UWAGA! Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/kopia dokumentu potwierdzającego rozpoznane
potrzeby ucznia/uczennicy stanowi integralną część niniejszego dokumentu. Jeżeli szkoła dysponuje
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oryginałem dokumentu proszę załączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Jeżeli szkoła
posiada kopię dokumentu - załącza kopię.
**** niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Regulaminu
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM
„Mogę więcej - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce”
nr POKL.09.01.02-12-116/11-00
PROSZĘ WYPEŁNIĆ FORMULARZ DRUKOWANYMI LITERAMI

Uczeń, uczennica…………………………………………..……………………………..
(imię i nazwisko osoby deklarującej przystąpienie do projektu)

Nr PESEL:
Szkoła, klasa

……………………………………………………………………..…….
(pełna nazwa szkoły, miejscowość, klasa)
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Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ………………………………………………..
Dane kontaktowe:

…………….………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………..
(adres zamieszkania: ulica, nr domu, kod, miejscowość, poczta)

……………………………
(nr tel. stacjonarnego)

……………………………..
(nr tel. komórkowego)

…………………………...
(adres e-mail)

1. Deklaruję udział mojego dziecka w projekcie systemowym „Mogę więcej Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych
w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce”
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem rekrutacji i udziału w
projekcie systemowym, akceptuję jego postanowienia, a moje dziecko spełnia kryteria
dotyczące uczestnictwa w projekcie, tj.:
jest uczniem/uczennicą Szkoły Podstawowej w ……………………………………….,
klasa …………………………….
zostało zakwalifikowane na dodatkowe zajęcia (nazwa)
.…............................................................................................ ……………
przez Komisję Rekrutacyjną i Dyrektora Szkoły.

2. Zostałam/-em poinformowana/-y, że uczestniczę w projekcie systemowym
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX,
Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Koszt uczestnictwa mojego dziecka w projekcie pokrywany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z powyższym zobowiązuję się do systematycznego uczestnictwa mojego dziecka
w zajęciach organizowanych w ramach projektu „Mogę więcej -Indywidualizacja nauczania i
wychowania w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Igołomia Wawrzeńczyce” i brania udziału w badaniach ankietowych dotyczących rezultatów projektu.
3. Jestem świadoma / świadomy*, że obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane chorobą lub wypadkami losowymi.
Pisemne usprawiedliwienie nieobecności przekażę nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w
celu uzupełnienia dokumentacji projektu.
Zobowiązuję się do poinformowania realizatora projektu, z odpowiednim wyprzedzeniem o
konieczności rezygnacji z udziału w projekcie.
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4. Uprzedzona/-y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą
niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszej Deklaracji są zgodne ze stanem
prawnym i faktycznym.

…………………………… ……………………………
Miejscowość, data

podpis uczennicy/ucznia

…………..……………………
w przypadku osoby niepełnoletniej
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 3 do Regulaminu
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU SYSTEMOWEGO
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przystąpieniem do Projektu systemowego pn. „Mogę więcej - Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie
Igołomia-Wawrzeńczyce” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego dziecka.
Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że:
1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa;
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2) moje dane osobowe i mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia
wsparcia, realizacji Projektu systemowego pn. „Mogę więcej - Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie
Igołomia-Wawrzeńczyce”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
3) moje dane osobowe i mojego dziecka mogą zostać udostępnione innym podmiotom w
celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu systemowego pn. „Mogę więcej Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół
podstawowych w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce”, ewaluacji, kontroli, monitoringu
i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu systemowego;
5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i danych mojego dziecka oraz ich
poprawiania.

_______________________________
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

___________________________________
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA
PROJEKTU SYSTEMOWEGO1

1

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane
zarówno przez daną osobę jak również przez jej prawnego opiekuna.
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