Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie:
„Świ@t bez tajemnic”
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014– 2020, Oś priorytetowa XI Edukacja,
Kwalifikacje, Umiejętności, Działania dla Osi XI.1 Wysoka jakość edukacji.
Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Świ@t bez
tajemnic”, który realizowany jest prze Szkołę Podstawową w Wiśniowej Górze,
reprezentowaną przez Ewę Lichtorowicz-Kurzysz, Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Wiśniowej Górze.
2. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach
Priorytetu XI, Działania 11.1, Poddziałania 11.1.2
3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2016 r. do 30.06.2018 r.
4. Udział we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach projektu jest bezpłatny.
5. Projekt obejmie wsparciem 194 uczniów w tym 101 kobiet i 93 mężczyzn zamieszkałych na
terenie woj. łódzkiego
6. Celem ogólnym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz
właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie
indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
7. Ogólny nadzór nad realizacją projektu należy do kompetencji Koordynatora Projektu.

§2
Definicje
Projekt – przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania 11.1 „Edukacja Kwalifikacje
Umiejętności” Poddziałania 11.1.2 ”Kształcenie ogólne” Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, wyłoniony w drodze konkursu otwartego nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10001/15 w oparciu o wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony w Urzędzie
Marszałkowskim w Łodzi.
Beneficjent – podmiot, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie
projektu (Gmina Andrespol, reprezentowana przez Wójta Gminy, Dariusza Kubusa).
Realizator projektu - podmiot realizujący projekt współfinansowany w ramach Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie decyzji lub umowy o
dofinansowanie projektu (Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze, reprezentowana przez Dyrektora
Szkoły Ewę Lichtorowicz – Kurzysz).
Beneficjenci Ostateczni (grupa docelowa, uczestnicy projektu) – osoby bezpośrednio korzystające
ze wsparcia w ramach projektu, wyłonione zgodnie zapisami dokumentów programowych oraz
opisem grupy docelowej zawartym we wniosku aplikacyjnym.
Biuro Projektu – Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze ul. Tuszyńska 32, 95-020 Andrespol tel.
213-23-71 ue@andrespol.pl
Uczestnik Projektu - uczeń/ uczennica, który/-a po spełnieniu wymogów określonych
w Regulaminie został/-a zakwalifikowany/-a do uczestnictwa w projekcie.
Rodzic - rodzic lub opiekun prawny ubiegający się o zakwalifikowanie swojego dziecka, kandydata
do udziału w Projekcie na podstawie zasad ujętych w Regulaminie udziału i rekrutacji w Projekcie.

§3
Informacje o Projekcie
1. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.08.2016 – 30.06.2018
2. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 194 uczniów szkoły podstawowej.
3. Udział beneficjentów ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.
4. Realizacja działań zaplanowanych w projekcie będzie dostosowana do planu zajęć i potrzeb
poszczególnych grup.

5. Zajęcia poprowadzą nauczyciele zatrudnieni przez beneficjenta do przygotowania i
prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
6. W projekcie zaplanowano następujące zajęcia
a) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
b) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego
c) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego
d) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z informatyki
e) zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z przyrody
f) zajęcia specjalistyczne – socjoterapia
g) zajęcia specjalistyczne – logopedia
h) zajęcia specjalistyczne – terapia pedagogiczna

§4
Zasady rekrutacji i kwalifikowania uczestników
1. Rekrutacja przebiegać będzie w 2 etapach: 1 etap wrzesień 2016, 2 etap sierpień/ wrzesień
2017 (dla przyszłych klas I).
2. Rekrutacja do projektu obejmuje
a) spotkania informacyjno - rekrutacyjne z uczniami szkół podstawowych, ich rodzicami
i opiekunami prawnymi.
b) składanie formularzy zgłoszeniowych do Projektu przez uczennice i uczniów;
c) weryfikacja formularzy w oparciu o przyjęte kryteria;
d) sporządzenie list uczniów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie i listy
rezerwowej:
3. Do poszczególnych zajęć zostaną zakwalifikowani w pierwszej kolejności uczniowie
spełniający poniższe kryteria:
a) posiadanie statusu ucznia Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze
b) zamieszkanie ucznia na terenie woj. łódzkiego
c) nieuczestniczenie w danych zajęciach poza szkołą
d) ocena końcowa z adekwatnego przedmiotu
e) orzeczenie o niepełnosprawności/opinia poradni lub wychowawcy

f) dochód netto na członka rodziny
g) kryterium płci ucznia w przypadku zajęć z matematyki i przyrody
h) kolejność zgłoszeń
4. Decyzja o zakwalifikowaniu zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie
list zakwalifikowanych uczestników Projektu w szkole.
5. Niezłożenie wymaganych dokumentów wyklucza z udziału w Projekcie. Wzory dokumentów
rekrutacyjnych będą dostępne na stronach internetowych Gminy Andrespol oraz Szkoły
Podstawowej w Wiśniowej Górze.
6. W przypadku osoby niepełnoletniej dokumenty i deklaracje podpisują rodzic bądź opiekun
prawny

§5
Prawa i obowiązki uczestników projektu
1. Uczestnicy zajęć nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu realizacji projektu.
2. Uczestnicy mają prawo do udziału więcej niż w jednej formie zajęć.
3. Udział w zajęciach jest obowiązkowy, każdy uczestnik zobowiązany jest do punktualnego i
aktywnego uczestnictwa w zajęciach potwierdzonego każdorazowo na liście obecności w
dzienniku zajęć.
4. Uczestnik jest zobowiązany do wypełniania ankiet ewaluacyjnych i innych wymaganych
dokumentów w trakcie realizacji projektu jak i udziału w procesie ewaluacji.
5. Uczestnik jest zobowiązany do bieżącego informowania o zmianach w danych teleadresowych
i osobowych.
6. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
7. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości
o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu;

§6
Postanowienia końcowe
1. Osobą upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta oraz podejmowania wszelkich
czynności związanych z realizacją Projektu jest Rafał Frankiewicz – koordynator projektu

2.

Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przekazywać
do w/w koordynatora Projektu bądź osoby odpowiedzialnej za realizowanie projektu tj. Pani
Dyrektor Ewie Lichtorowicz - Kurzysz.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2016 r. i obowiązuje przez czas trwania
Projektu.
5. Pełnoletni uczestnik /rodzic/prawny opiekun dziecka wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby Projektu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 poz. 922)

