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I.

Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie „Nowy Start” realizowanego w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja
Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
1.

Projekt realizowany jest przez Miasto Łódź/ Szkołę Podstawową nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi w okresie 01 sierpnia
2019 r. – 31 lipca 2021 r.

2.

Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie oraz zasady organizacji poszczególnych działań w ramach Projektu.

3.

Ogólny nadzór nad realizacją Projektu sprawuje kadra zarządzająca Projektem/personel Projektu.

4.

Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o Regulamin są zgodne z:
•

zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa XI
Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne,
Polityką Rozwoju Edukacji Miasta Łodzi 2020+ (Szkoły i placówki oświatowe kreujące społeczeństwo informatyczne) i
Strategią Rozwoju Woj. Łódzkiego na lata 2007-2020.

•

II.

Umową o dofinansowanie Projektu.

Cel Projektu

Celem głównym Projektu „Nowy Start” realizowanego przez Miasto Łódź/Szkołę Podstawową nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi jest
wzrost kompetencji kluczowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), nauk matematyczno-przyrodniczych, języków
obcych oraz przedsiębiorczości u 400 uczniów naszej szkoły, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia i poszerzenie kompetencji
zawodowych 30 nauczycieli SP nr 19. W Projekcie zostaną objęci wsparciem uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez
uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach, a także nauczyciele, którzy będą mieli możliwość poszerzenia swych kompetencji lub
kwalifikacji zawodowych. Unowocześnienie zaplecza dydaktycznego naszej szkoły to kolejny cel Projektu, dzięki któremu będziemy mogli
realizować zaplanowane zajęcia, korzystając z nowocześnie wyposażonych pracowni lekcyjnych w terminie: 1 sierpnia 2019r. - 31 lipca
2021r. co jest zgodne z przeprowadzoną przez SP nr 19 Diagnozą Potrzeb zatwierdzoną przez organ prowadzący.

III.

Zakres wsparcia

Projekt „Nowy Start” obejmuje wsparciem uczniów oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi poprzez
udział uczniów w:
a)

zajęciach pozalekcyjnych:
•

Origami – sztuka logicznego myślenia (kl. 1-3)

•

Młody przedsiębiorca (kl. 1-6)

•

Szachy – nauka krytycznego myślenia (kl. 1-3)

•

Easy English (kl. 1-3)

•

Zajęcia wyrównawcze/ dla uczniów uzdolnionych z języków obcych (kl. 4-8)
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•

Kariera zawodowa- jak ją umiejętnie zaprojektować? (kl. 7-8)

•

Młody Technik (kl. 4-8)

•

Metody aktywizujące na zajęciach mat-przyrodniczych (kl. 4-8)

•

Bezpieczni w Internecie (kl. 4-8)

•

Praca w chmurze (kl. 4-8)

•

Metoda WebQuest w projektach szkolnych (kl. 4-8)

b)

zajęciach edukacyjnych w EC1

c)

w sesjach indywidualnych stymulujących proces koncentracji i uwagi – Biofeedback

d)

w zajęciach logopedycznych (kl. 4-8)

e)

w zajęciach terapii pedagogicznej (kl. 4-8)

f)

w zajęciach ruchowych (kl. 4-8)

oraz udział nauczycieli w:
a) szkoleniach
b) kursach
c) studiach podyplomowych

Kryteria uczestnictwa
Kryteria formalne
•

uczniowie: status ucznia SP nr 19 potwierdzony legitymacją szkolną, zgoda rodzica/opiekuna na udział w Projekcie. W przypadku
nauczycieli: zatrudnienie w SP nr 19.
Projekt nie jest ograniczony do uczniów najsłabszych, będą w nim uczestniczyć także uczniowie osiągający dobre i bardzo dobre
wyniki w nauce.

•

nauczyciele: dobór nauczycieli do prowadzenia zajęć będzie odbywał się spośród całego grona pedagogicznego, zgodnie
z posiadanymi kwalifikacjami. Zainteresowanie udziałem w Projekcie zostało oszacowane na podstawie przeprowadzonej
wcześniej Diagnozy Potrzeb. Zastosowana będzie zasada równego dostępu.

Kryteria merytoryczne
•

nauczyciele: zgodność profilu szkolenia/studiów podyplomowych z profilem nauczania, brak odpowiedniej liczby nauczycieli
posiadających odpowiednie kwalifikacje (diagnoza i terapia pedagogiczna / logopedia), które umożliwiają efektywną pracę
szkoły

•

uczniowie:
Kryterium pierwszeństwa:
•

zajęcia poszerzające wiadomości (średnia z przedmiotu ≥ 3,8/opinia wychowawcy )

•

zajęcia wyrównujące - uczniowie z trudnościami w nauce (średnia ≤ 3,8/opinia nauczyciela przedmiotu / opinia PPP /
pedagoga / psychologa / wychowawcy)
W dalszej kolejności - pozostali chętni

•

zajęcia specjalistyczne - uczniowie posiadający deficyty (opinia pedagoga / psychologa / wychowawcy)
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Osoby niepełnosprawne - bezwzględne pierwszeństwo we wszystkich zajęciach

IV.

Procedura rekrutacji
1.

Rekrutacja prowadzona jest przez personel Projektu w Szkole Podstawowej nr 19 w Łodzi

2.

Zgłoszenia do uczestnictwa w Projekcie dokonuje się za pomocą formularza zgłoszenia uczestnika do Projektu zamieszczonego
i dostępnego na stronie internetowej szkoły, w biurze Projektu oraz za pomocą dziennika internetowego Librus.

3.

Wymagane dokumenty należy czytelnie wypełnić i podpisać, a następnie złożyć w biurze Projektu / przesłać za pomocą
dziennika internetowego Librus.

4.

Rekrutacja do Projektu zostanie przeprowadzone dwukrotnie w niżej wymienionych terminach:
⎯ wrzesień 2019 r,
⎯ wrzesień 2020 r. (jeśli zwolnią się miejsca / szkołę opuszczą kl. VIII)

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób jawny, zgodny z równością szans i niedyskryminacji. W przypadku problemów z liczbą
chętnych – powtórzenie procesu rekrutacji.

5.

Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym będzie dokonana przez personel Projektu.

6.

O ostatecznym zakwalifikowaniu uczestników będzie decydowało spełnienie wymagań przedstawionych w niniejszym
Regulaminie oraz kolejność zgłoszeń.

7.

V.

Informacje o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Projekcie zostaną umieszczone w biurze Projektu.
Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
2. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz stosowania się do niego.
3. Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.
4. Podczas Projektu tworzona będzie dokumentacja audiowizualna. Upublicznienie wizerunku uczestnika Projektu odbywać
się będzie w celach niezbędnych do dokumentacji oraz w ramach działań związanych z promocją Projektu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
6. Regulamin Projektu dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce PROJEKT EFS „Nowy Start”, w sekretariacie szkoły
oraz w biurze Projektu: pokój wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi.
Załączniki:
1.

Zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego na uczestnictwo w Projekcie

2.

Zgoda nauczyciela SP nr 19 na uczestnictwo w Projekcie

3. RODO – oświadczenie uczestnika Projektu

