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REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU 

" Uczniowie XXI wieku w gminie Stara Kamienica" 
 

Projekt  " Uczniowie XXI wieku w gminie Stara Kamienica" 

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla osi 

priorytetowej: Oś priorytetowa: 10 Edukacja; Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 

edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie: 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu  

do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ,  realizowany w okresie  

od 01.06.2021 r. do 31.05.2023 r. 

 

Regulamin zawiera: 

I. Opis specyfiki projektu. 

II. Kryteria uczestnictwa w projekcie. 

III. Procedury rekrutacyjne. 

IV. Zasady rekrutacji 

V. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie. 

 

I. Opis specyfiki projektu. 

1. Projekt jest realizowany w okresie 01.06.2021 r. do 31.05.2023 r.  na podstawie Umowy o dofinansowanie 

projektu 

2. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  

z budżetu  państwa. 

3. Projekt obejmuje następujące szkoły: Zespół Szkół w Starej Kamienicy, 58-512 Stara Kamienica, ul. Sportowa 1; 

Szkołę Podstawową imienia Jana Pawła II w Wojcieszycach, 58-560 Wojcieszyce, ul. Szkolna 2; Szkołę 

Podstawową im. C.D. Friedricha, 58-512 Stara Kamienica, Kopaniec 78; Szkoła Podstawowa w Barcinku, 58-512 

Stara Kamienica, Barcinek 10 B; dla których organem prowadzącym jest gmina Stara Kamienica 

4.    Cele projektu: 

-kształtowanie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 

-tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego 

-realizacja programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

-wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

-doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki 

ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

-rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym 

-szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników 

pedagogicznych pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną na każdym 

etapie edukacyjnym 

-szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji w celu doskonalenia umiejętności, 

kompetencji lub kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji kluczowych 

uczniów, nauczania eksperymentalnego, 

 

II. Kryteria uczestnictwa w projekcie. 

Profil Uczestnika Projektu 

a) Uczestnikiem projektu mogą być uczeń/uczennica ze szkół wymienionych w Punkcie I.3 

b) Wsparcie kierowane jest również do nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych wymienionych  

w Punkcie I.3 

 

III. Procedury rekrutacyjne. 

1. Rekrutacja uczniów na zajęcia będzie odbywała się w sposób ciągły, w oparciu o zalecenia poradni, 

wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów. 

2. Na podstawie przeprowadzonej procedury rekrutacji będą tworzone listy podstawowe, a w przypadku większej 

liczby chętnych listy rezerwowe. 

3. Osoba z listy rezerwowej może zostać zakwalifikowana na listę podstawową w przypadku rezygnacji z udziału 

w Projekcie Uczestnika zakwalifikowanego na listę podstawową. Za rezygnację uznaje się złożenie przez 

Uczestnika pisemnej rezygnacji z udziału w Projekcie.  
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4. W uzasadnionych przypadkach (np. rezygnacji uczestników i braku chętnych na liście rezerwowej), 

przewiduje się możliwość dodatkowej rekrutacji przy zachowaniu procedur określonych w niniejszym 

Regulaminem. 

5. Rekrutacja przeprowadzona będzie wśród uczniów i nauczycieli oddzielnie w każdej placówce oświatowej 

biorącej udział w projekcie. 

6. Rodzice dzieci wypełnią deklaracje uczestnictwa, które zawierać będą dane osobowe oraz zgody rodziców na 

uczestnictwo dzieci w projekcie i zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Nauczyciele wypełniają deklaracje uczestnictwa i oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych. 

8. Proces rekrutacji przebiegać będzie zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji oraz 

równego dostępu dla osób z niepełno sprawnościami. 

9. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne również w wersji elektronicznej i zgodne z wytycznymi WCAG 2.1 

10. Etapy rekrutacji uczniów: 

-spotkanie z uczniami i rodzicami w celu rozpowszechnienia informacji o projekcie na terenie szkół; 

-zgłoszenia ucznia do udziału w proj. dokonuje rodzic u szkolnego koordynatora projektu., 

-wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych (deklaracja), 

-zebranie komisji rekrutacyjnej w składzie: szkolny koordynator i nauczyciele z danej szkoły, w celu   

przeanalizowania dokumentów i zakwalifikowanie do projektu, 

- podpisanie protokołu rekrutacji przez komisję rekrutacyjną  

11. Etapy rekrutacji nauczycieli: 

- przekazanie informacji o projekcie przez Koordynatora, 

-złożenie deklaracji udziału w projekcie,  

-podpisanie deklaracji i oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, 

-zebranie komisji rekrutacyjnej w składzie: szkolny koordynator i nauczyciele z danej szkoły, w celu   

przeanalizowania dokumentów i zakwalifikowanie do projektu, 

- podpisanie dokumentów rekrutacyjnych przez szkolnego 

12. Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć w biurach rekrutacyjnych poszczególnych szkół. 

Na komplet dokumentów rekrutacyjnych składają się: 

 Deklaracja uczestnictwa 

 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 Zgody rodziców/opiekunów prawnych lub Formularze zgłoszeniowe do projektu (dotyczy tylko 

uczniów); 

 Zgłoszenie nauczyciela do indywidualnej formy dokształcenia zawodowego (dotyczy tylko 

pracowników pedagogicznych) 

  

       

IV. Kryteria rekrutacji uczestników projektu 

 

1. Formalne kryteria rekrutacji: 

a) Uczniowie szkół wymienionych w punkcie I.3 

b) Stosunek pracy zawarty w szkołach wymienionych w punkcie I.3 

c) Złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych.  

 

2. Merytoryczne kryteria rekrutacji: 

a) uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego -5 pkt. 

b) uczniowie z rodzin wielodzietnych lub niepełnych - 5 pkt.,  

c) uczniowie objętych opieką społeczną- 5 pkt. 

d) uczniowie z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej – 3 pkt. 

e) uczniowie mający trudności w nauce -3 pkt. 

f) uczniowie wykazujący uzdolnienia przedmiotowe- 5 pkt. 

g) uczniowie wykazujący zainteresowania przedmiotowe -4 pkt. 

h) kryterium płci przy zajęciach informatycznych – 3 pkt. Dziewczynki 

i) uzasadnienie potrzeby skorzystania z kursu/studiów nauczyciela -5 pkt 

j) dostępność na rynku wskazanych form wsparcia nauczyciela– 3 pkt.,  

k) pozytywna opinia dyrektora szkoły w przedmiocie wsparcia nauczyciela– 3 pkt 

3. Na listę podstawową projektu zakwalifikowani zostaną kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę punktów.  

4. Pozostali kandydaci zostaną umieszczeni na liście rezerwowej 

 

V. Prawa i obowiązki uczestników projektu 

1. Udział w projekcie jest bezpłatny, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego RPO WD 2014-2020.  

2. Każdy uczestnik ma prawo do:  

a) wyboru zajęć zgodnych z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz możliwościami 

psychofizycznymi,  

b) korzystania z pomocy dydaktycznych w ramach prowadzonych zajęć.  
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3. Uczestnik jest zobowiązany do:  

a) regularnego i aktywnego uczestniczenia w formach wsparcia, na które został zakwalifikowany oraz ukończenia 

wybranych form wsparcia;  

b) udziału w weryfikacji umiejętności zdobytych podczas realizowanych form wsparcia;  

c) podlegania procesowi monitoringu i ewaluacji;  

d) składania dodatkowych oświadczeń/ dokumentów w trakcie realizacji projektu, niezbędnych do uczestnictwa  

w projekcie;  

e) bieżącego informowania o zmianach i aktualizowania danych zawartych w dokumentacji rekrutacyjnej, w tym  

w szczególności w danych teleadresowych;  

f) zapoznania się z postanowieniami niniejszego regulaminu, a przystąpienie do procesu rekrutacji jest równoznaczne  

z zaakceptowaniem i przestrzeganiem przedmiotowego Regulaminu  

g) udostępniania informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do 

przeprowadzenia kontroli projektu.  

          

 


