REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„Przyjazna szkoła – wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Brzeźnica”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
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 zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.090102-12-12-173/11-00
§1
Informacje ogólne o projekcie
1. Projekt pn.: „Przyjazna szkoła – wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Brzeźnica”
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, przez
Gminę Brzeźnica”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA –POKL.01.09.02.-12173/11-00. z dnia 26.07.2012 r., zawartej pomiędzy Gminą Brzeźnica, a Województwem
Małopolskim -Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie..
2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
3. Celem ogólnym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół
podstawowych, prowadzonych przez Gminę Brzeźnica zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami
i możliwościami tych uczniów w okresie realizacji projektu.
4. Projekt systemowy jest realizowany przez Gminę Brzeźnica w terminie od 3 września 2012 r. do
20 czerwca 2013 r.

§ 2.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru Uczestników oraz zasady
uczestnictwa w projekcie pt. „Przyjazna szkoła – wyrównywanie szans edukacyjnych w
Gminie Brzeźnica”
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2. Rekrutacja do projektu jest zamknięta i ogranicza się do uczniów klas I-III z 6 szkół
podstawowych z terenu Gminy Brzeźnica tj.:
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzeźnicy, Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego,
- Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Łączanach,
- Szkoła Podstawowa w Marcyporębie,
- Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tłuczani, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
3. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:
3.1 Zajęcia:
a) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym dyslekcji;
b) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
c) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
d) Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy
e) Zajęcia
rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym
uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych;
f) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych (zajęcia plastyczne i
muzyczne)
3.2 Zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć.
5. Zajęcia prowadzone są zgodnie z opracowanym harmonogramem .
6. Zajęcia odbywają się na terenie w/w szkół.
7. Uczeń / uczennica może uczestniczyć w jednym lub kilku rodzajach zajęć.

Informacja o projekcie jest dostępna:
Urząd Gminy w Brzeźnicy
Brzeźnica 57
tel. /33/ 8792029
e-mail: gmina @brzeźnica .pl
§3
Ogólne zasady rekrutacji
1. Rekrutacja dokonywana będzie spośród uczniów klas I-III z 6 szkół podstawowych .
2. Do projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie ze zdiagnozowanymi specyficznymi potrzebami
edukacyjnymi .
3. W procesie rekrutacji będzie stosowana polityka równości płci (gender mainstreaming) –
dokumentacja rekrutacyjna oraz materiały promocyjne podkreślać będą odrębność płci
Uczestników Projektu.
4. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację projektu na
terenie szkół do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.
5. Bieżący monitoring nad procesem rekrutacji Uczestników Projektu prowadzi Dyrektor szkoły.
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§4

1.

2.

3.
4.

1.
2.
3.
4.

Zasady rekrutacji / warunki uczestnictwa
Uczestnikami Projektu są uczniowie ze zdiagnozowanymi specyficznymi potrzebami
edukacyjnymi uczniowie klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Brzeźnica.
Za rekrutację formalną Uczestników Projektu odpowiedzialny jest zespół w składzie:
a. Dyrektor szkoły
b. członkowie zespołu dokonującego w szkole rozpoznania potrzeb uczniów.
Prace komisji rekrutacyjnej są udokumentowane protokołem i kończą się sporządzeniem i
podpisaniem listy uczestników i listy uczestników rezerwowych.
Osoby zakwalifikowane do projektu są zobowiązane podpisać (w imieniu dziecka podpisuje
rodzic / opiekun prawny) zgodę na udział w projekcie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 i nr 2 do regulaminu).

§5
Kwalifikacja Uczestników / Warunki przyjęcia
O zakwalifikowaniu kandydata do projektu będzie decydowało złożenie poprawnie
wypełnionych dokumentów określonych w § 4 pkt 4 niniejszego regulaminu.
Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wybranie grup uczestników, którzy wezmą udział
w projekcie.
Zespół rekrutacyjny po zakończeniu procesu rekrutacji zobowiązany jest do sporządzenia raportu
zawierającego listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową..
Etapem kończącym proces rekrutacji jest posiadanie dokumentacji rekrutacyjnej Uczestników
Projektu.

§6
Prawa Uczestnika Projektu
1. Każdy Uczestnik projektu ma prawo do:
a. zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objęty w projekcie (w imieniu dziecka
rodzic / opiekun prawny)
b. bezpłatnego udziału w zajęciach dodatkowych w ramach projektu
c. otrzymania pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć, zgodnie z możliwościami szkoły.

§7
Obowiązki Uczestnika Projektu
1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
a. zapoznania się z niniejszym regulaminem
b. podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (w imieniu dziecka podpisuje rodzic / opiekun
prawny)
c. uczestniczenia w zajęciach, na które został zakwalifikowany
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d.
e.

bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić
jego dalszy udział we wsparciu w ramach projektu
usprawiedliwienia wszystkich nieobecności.

§8
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie
1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, uczeń zobowiązany jest do złożenia
pisemnego oświadczenia określającego przyczyny (w imieniu dziecka podpisuje rodzic / opiekun
prawny).
2. Uczestnik Projektu zostaje skreślony z listy uczestników w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia
pisemnej decyzji o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.

§9
Przechowywanie dokumentacji rekrutacyjnej
1. Kompletna dokumentacja rekrutacyjna każdego Uczestnika będzie przechowywana
w osobnej teczce w miejscu, niedostępnym dla osób nieupoważnionych.
2. Za moment zgłoszenia Uczestnika przyjmuje się datę, w której złożone zostały poprawnie
wypełnione wymagane dokumenty.
3. Dokumentacja będzie przechowywana w każdej ze szkół realizującej projekt.
§ 10
Postanowienia końcowe
1.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2012 roku i obowiązuje do czasu
zakończenia realizacji Projektu.
2.
Niniejszy regulamin zatwierdza i zmienia Koordynator Projektu.
3.
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

Zatwierdził:
………………………..
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM
Ja, niżej podpisana/y ………………………..........................…...... (imię i nazwisko)
deklaruję udział mojego syna/córki w projekcie pt. „Przyjazna szkoła – wyrównywanie szans
edukacyjnych w Gminie Brzeźnica” realizowanym przez Gminę Brzeźnica w ramach Poddziałania 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Pełna nazwa zajęć:
1)……………………………………………………………………………………………….....................
2)……………………………………………………………………………………………..........................
3)………………………………………………………………………………………………......................
Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………………………......................
PESEL………………………………………Wiek…………………………………………….....................
Adres zamieszkania………………….................................................................Powiat…………………….
Telefon opiekuna prawnego ………………... e-mail opiekuna prawnego………………………………….
Nazwa szkoły uczestnika……………………………………………………………………….....................
Adres szkoły………………………………………………………………........ ..................Klasa………….
Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie
konsekwencje prawne i odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

……………………….
miejscowość data

……………………………………………………
czytelny podpis uczestnika projektu / opiekuna
prawnego
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Załącznik nr 2 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU SYSTEMOWEGO
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisana/y ………………………..........................….................................(imię
i nazwisko)

w związku z udziałem mojego syna/córki w projekcie pt. „Przyjazna szkoła –

wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Brzeźnica” realizowanym przez Gminę Brzeźnica w
ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki,

wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie

wizerunku

mojego

syna/córki

-

........................................................... do celów związanych z promocją projektu.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć
mogą być zamieszczone na stronie internetowej projektu oraz wykorzystane w materiałach
promocyjnych.
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;
2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu
systemowego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół
podstawowych”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki;
3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu udzielenia wsparcia, realizacji
Projektu systemowego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół
podstawowych”, 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 ich poprawiania.

……………………….
miejscowość data

……………………………………………………
czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika
projektu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

.

