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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

„Poprawa efektywności kształcenia ogólnego  

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gminie Ornontowice” 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu. 

2. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są u Dyrekcji Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Gminie Ornontowice oraz u kierownika projektu. 

§ 2 

 INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Projekt o tytule „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Gminie Ornontowice”. 

2. Termin  realizacji projektu:  01.09.2020 r. do 30.06.2022 r. 

3. Projekt skierowany jest do uczniów kl. IV - VIII Szkoły Podstawowej im. K. Miarki 

w Gminie Ornontowice. 

4. Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez objęcie wsparciem 240 uczniów: 

(120 dziewczynek i 120 chłopców). 

5. W ramach projektu uczniowie  nabędą kompetencje kluczowe i umiejętności 

uniwersalne niezbędne na rynku oraz umiejętności matematyczno – przyrodnicze 

oraz umiejętności posługiwania się językami obcymi w tym język polski dla 

cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin, ICT, umiejętność 

rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, 

rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej 

w kontekście środowiska pracy.  

6. 240 uczniów Szkoły Podstawowej im. K. Miarki, będzie uczestniczyć w zajęciach 

pozalekcyjnych tj. kołach zainteresowań, w zajęciach wyrównawczych, warsztatach 

z innowacyjnych metod efektywnego uczenia się oraz w zajęciach z doradztwa 

edukacyjno – zawodowego. Zostaną także zorganizowane  wyjazdy edukacyjno – 
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rozwijające, połączone z warsztatami tematycznymi. Dzięki realizacji zajęć 

pozalekcyjnych,  wyrównawczych jak  również  pozostałych działań zaplanowanych 

w projekcie, w tym m.in. zakup sprzętu, poprawią się warunki realizacji zajęć 

w szkole. Efektem czego będzie równy dostęp do wysokiej jakości kształcenia przez 

wszystkich uczniów biorących udział w projekcie. Zakup sprzętu i wyposażenia 

zapewni trwałość projektu. Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli 

wykorzystywać go także po zakończeniu projektu. 

§ 3 

CELE PROJEKTU 

1. Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych 

na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym 

doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów a także tworzenie warunków 

w szkołach sprzyjających nauczaniu eksperymentalnemu.  

2. Udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom/com zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego. 

3. Doposażenie pracowni szkoły w narzędzia do nauczania przedmiotów 

przyrodniczych oraz w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK, w tym 

zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo – usługowej. 

4. Uczniowie zostaną wyposażeni w kompetencje i wiedzę ułatwiające dostęp do szkół 

ponadpodstawowych. 

5. Prowadzenie zajęć nowoczesnymi metodami także po zakończeniu projektu. 

 

§ 4 

ZASADY REKRUTACJI 

 

1. W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie oraz zachowania 

zasad sprawiedliwej rekrutacji, i z zachowaniem zasad równości szans kobiet 

i mężczyzn wobec wszystkich zainteresowanych projektem uczniów i nauczycieli 

Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Gminie Ornontowice podjęte zostaną 

następujące działania:  
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a) akcja informacyjno – promocyjna, zamieszczenie informacji o prowadzonej 

rekrutacji oraz regulaminu uczestnictwa na stronie internetowej Beneficjenta, 

na szkolnej stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej 

im. K. Miarki w Gminie Ornontowice, lokalnej prasie „Głos Ornontowic”, 

plakatach oraz ulotkach. 

2. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. K. Miarki w Gminie Ornontowice będą mogli 

wziąć udział w następujących zajęciach pozalekcyjnych/ formach wsparcia: 

 Zajęcia wyrównawcze: języki angielski/niemiecki: 

celem zajęć z języków obcych jest opanowanie sprawności językowych 

w stopniu umożliwiającym komunikację na poziomie podstawowym, zdobycie 

umiejętności swobodnego komunikowanie się w języku niemieckim lub 

angielskim oraz kształtowanie motywacji do nauki tych języków. Zajęcia 

pozwolą na doskonaleni czterech podstawowych umiejętności językowych: 

czytania, mówienia, słuchania oraz pisania. Głównym celem zajęć 

wyrównawczych z języków jest uzupełnianie braków w wiadomościach 

i umiejętnościach uczniów. Zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla 

uczniów, którzy mają problemy z nauką i którzy mają mniejszy dostęp 

do różnych dodatkowych form doskonalenia swoich umiejętności językowych. 

 Zajęcia wyrównawcze z matematyki: 

na zajęciach wyrównawczych z matematyki uczniowie uzupełnią braki 

w wiadomościach i umiejętnościach oraz uzupełnią wiedzę zdobytą na lekcjach. 

 Warsztaty z innowacyjnych metod efektywnego uczenia się : 

uczniowie podczas warsztatów rozwiną kompetencję uczenia się oraz  poznają 

aktywizujące metody uczenia się m.in za pomocą gier dydaktycznych. 

 Doradztwo edukacyjno-zawodowe: 

w ramach zajęć  z doradztwa uczniowie będą rozwijać kompetencję: 

inicjatywność i przedsiębiorczość. Uczniowie będą mieli możliwość kształtować 

umiejętności pracy w zespole oraz skuteczne komunikowanie się. 

 Koła zainteresowań – matematyka, biologia, fizyka, chemia: 

uczestnictwo  w zajęciach umożliwi dalszy rozwój uzdolnień z wyżej 

wymienionych przedmiotów. 
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3. Proces rekrutacji uczniów obejmuje:  

a) złożenie „Formularza zgłoszenia dziecka na zajęcia” stanowiącego załącznik 

nr 1 do niniejszego regulaminu,  

b) analizę kryteriów rekrutacji,   

c) listy uczniów zakwalifikowanych i listy rezerwowe. 

 

4. Nabór uczniów na zajęcia w kołach zainteresowań: 

a) na zajęcia rozwijające zainteresowania z przedmiotu w pierwszej kolejności 

będą mogli uczęszczać uczniowie z oceną min. 5 uzyskaną z danego 

przedmiotu, w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021. 

b) na zajęcia wyrównawcze w pierwszej kolejności będą mogli uczęszczać 

uczniowie posiadający maksymalnie ocenę 3 z danego przedmiotu w roku 

szkolnym 2019/2020 i 2020/2021. 

c) kryteria dodatkowe: 

sytuacja społeczna uczniów (z rodzin korzystających z pomocy społecznej lub 

rodziców bezrobotnych) – kryterium wykorzystane jedynie wtedy, gdy liczba 

chętnych przekroczy liczbę miejsc w projekcie. 

5. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzić będą: Dyrektor szkoły, kadra pedagogiczna 

szkoły i Kierownik Projektu. 

6. Rekrutacja do projektu trwa do 30 września 2020 r. oraz do 30 września 2021r.  

7. W celu zakwalifikowania ucznia na zajęcia zgodnie z jego potrzebami edukacyjnymi 

i zainteresowaniami opracowano diagnozę wstępną (opinia nauczyciela). 

8. Zespół do spraw rekrutacji w oparciu o złożone wstępne deklaracje uczestnictwa 

i kryteria ustala listy zasadnicze uczniów oraz listy rezerwowe.  

9. Rekrutacja uczestników prowadzona będzie z zachowaniem równego dostępu 

i równego traktowania wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie oraz 

z zakazem dyskryminacji ze względu na płeć.  

10. Rodzic/opiekun będzie mógł się odwołać, jeśli uczeń nie zostanie przyjęty 

do projektu.  
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11. Ankietę stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu potwierdzającą chęć 

uczestnictwa w projekcie będzie można złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły 

w godzinach jego pracy. 

12. Jeśli uczeń będzie miał poniżej 18 lat musi podpisać dokumenty rekrutacyjne wraz 

z rodzicem/opiekunem prawnym.  

13. Jeśli dokumenty rekrutacyjne będą miały braki formalne rodzic/opiekun prawny 

będzie miał 3 dni robocze, aby je uzupełnić.   

a) odmowa podpisania przez przedstawiciela ustawowego oświadczenia 

uczestnictwa w projekcie będzie równoznaczna z rezygnacją z udziału ucznia 

w projekcie. 

14. Po zakończeniu rekrutacji Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gminie 

Ornontowice składa do biura projektu listy uczestników z oświadczeniem 

uczestnictwa stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu oraz 

formularzem zgłoszeniowym dziecka. „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gminie Ornontowice”. 

15. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne 

za realizację projektu na terenie szkoły do przestrzegania kwestii ochrony danych 

osobowych. 

16. Lista uczniów zakwalifikowanych na poszczególne zajęcia dostępna będzie 

u koordynatora projektu p. Moniki Orłowskiej – Przybyły. 

17. Etapem kończącym proces rekrutacji jest posiadanie dokumentacji rekrutacyjnej 

uczestników projektu.  

§ 5 

PRAWA UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do:  

a) bezpłatnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych/ formach wsparcia w ramach 

projektu, 

b) bezpłatnego korzystania z pomocy dydaktycznych będących na wyposażeniu 

szkoły, 
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c) bezpłatnego udziału w wyjazdach edukacyjno – rozwijających. 

d) wzięcia udziału w więcej niż jednej formie zajęć.  

§ 6 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do: 

a) wypełniania testów sprawdzających wiedzę,  

b) wypełniania ankiet ewaluacyjnych, 

c) udostępniania swoich danych osobowych na potrzeby projektu, 

d) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt, 

urządzenia i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w trakcie realizacji projektu 

„Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno - 

Przedszkolnym w Gminie Ornontowice” 

e) systematycznego uczęszczania na zajęcia. 

§ 7 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:  

a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem, 

b) spełnienie warunków niniejszego regulaminu, 

c) wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, 

d) złożenie Oświadczenia uczestnika projektu. 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.  

2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie 

lub wprowadzenia dodatkowych zmian.  

3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu. 


