
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Edukacja szansą na sukces” 

 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie „Edukacja szansą na sukces”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020.Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach EFS.  

2. Zasięg projektu – uczniowie/uczennice i nauczyciele/nauczycielki Szkoły Podstawowej  
z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie oraz Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku.  

§ 2 

Słownik pojęć 

1. Ilekroć w dalszej części dokumentu jest mowa bez bliższego określenia o: 
a) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Edukacja szansą na sukces” 
b) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa  
c) w projekcie pn. Edukacja szansą na sukces. 
d) Uczniu/uczennicy – należy przez to rozumieć osobę posiadającą status ucznia 

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w 
Kruszynie, ul. Szkolna 15 87-853 Kruszynoraz Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Smólniku, Smólnik 17b 87-815 Smólnik 

e) Nauczycielu/nauczycielce – należy przez to rozumieć nauczyciela/nauczycielkę 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w 
Kruszynie, ul. Szkolna 15 87-853 Kruszyn oraz Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka  

f) w Smólniku, Smólnik 17b 87-815 Smólnik 
g) Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do udziału  

w projekcie (uczeń/uczennica/nauczyciel/nauczycielka) zgodnie z zasadami 
określonymi w niniejszym Regulaminie, bezpośrednio korzystającą z wdrażanej 
pomocy, 

h) Koordynatorze szkolnym – należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za 
organizację projektu i prowadzenie procesu rekrutacji uczniów do projektu w 
swojej szkole, 

i) Skróty stosowane w Regulaminie: 
- SPz OI w Kruszynie – Szkoła Podstawowaz Oddziałami Integracyjnymi im. 

Polskich Noblistów w Kruszynie, ul. Szkolna 15, 87-853 Kruszyn 

- SPz OI w Smólniku – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Janusza Korczaka w Smólniku, Smólnik17b 87-815 Smólnik 



 

§ 3 

 

1. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie uczniowie/uczennice oraz 
nauczyciele/nauczycielki SPzOI w Kruszynie oraz SPz OI w Smólniku 

2. Projektem objętych zostanie 120 uczniów/uczennic oraz 40 nauczycieli/nauczycielek 
SPzOI w Kruszynie oraz160 uczniów/uczennic oraz 20 nauczycieli/nauczycielek SPzOI w 
Smólniku 

3. Kryterium uczestnictwa: 
Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełni jednocześnie następujące warunki: 

1) Posiada status ucznia szkoły lub jest nauczycielem szkoły, 
2) Jest zainteresowana udziałem w projekcie (w przypadku osób niepełnoletnich uczniów 

dodatkowo otrzyma zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w projekcie) 
3) Dopełni formalności określonych w § 5 niniejszego regulaminu. 

 

§ 4 

Organizacja zajęć dla uczniów/uczennic 

 

1. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów: 

- zajęcia rozwijające uzdolnienia 

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

- zajęcia rozwijające uzdolnienia 

- wyjazdy edukacyjne  

 

2. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 

edukacyjnymi: 

- zajęcia indywidualne 

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

- zajęcia terapeutyczne 

 

3. Doradztwo zawodowe: 

- warsztaty edukacyjno-zawodowe 

- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym 

§ 5 

Organizacja zajęć dla nauczycieli 

 

1. Podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez udział w czterech warsztatach. 

 



 

 

§ 6 

Zasady rekrutacji  

1. Osoby będące grupą docelową mogą zgłosić chęć uczestnictwa w formach wsparciach, 
dla których obligatoryjne jest przeprowadzenie rekrutacji poprzez złożenie formularza 
zgłoszeniowego w sekretariacie szkolnym. 

2. Wybór uczestników projektu: 

− 1 kryterium - uczniowie/uczennice posiadający orzeczenie o niepełnosprawności 

− 2 kryterium - uczniowie/uczennice posiadający opinie z Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej 

− 3 kryterium - uczniowie/uczennice, których wychowawca/nauczyciel dokonał 
oceny predyspozycji ucznia i określił przydatność formy wsparcia w zakresie 
zapewnienia realizacji potrzeb rozwojowych 

− 4 kryterium – pozostali uczniowie/uczennice, którzy wyrazili chęć uczestnictwa  
w formach wsparcia (decyduje data i godzina złożenia formularza).  
Rekrutacja będzie prowadzona z uwzględnieniem równych szans  

i niedyskryminacji, w tym dla osób z niepełnosprawnością. 

3. Odpowiedzialny za przeprowadzenie rekrutacji uczniów w swoich szkołach do projektu, w 
tym informowanie o projekcie i rozpoczęciu rekrutacji, weryfikację dokumentów 
zgłoszeniowych pod względem formalnym, ewidencjonowanie otrzymanych dokumentów 
poprzez sporządzenie list rekrutacyjnych jest Komitet Rekrutacyjny w skład którego 
wchodzą: dyrektorzy szkół oraz 2 pedagogów szkolnych.  

4. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w terminie od 29 sierpnia 2022r. do 15 
września 2022roku. 

5. W przypadku niezrekrutowania założonej w projekcie liczby uczestników przeprowadzona 
zostanie rekrutacja uzupełniająca i wówczas będzie przebiegała do momentu 
zrekrutowania pełnej grupy.  

6. Złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza, że kandydat i jego rodzic/opiekun prawny 
zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego zapisy i zobowiązuje się do ich 
przestrzegania.  

7. Koordynator szkolny sporządzi listy podstawowe uczestników oraz listy rezerwowe, 
odpowiednio dla każdego rodzaju zajęć. Wszyscy zakwalifikowani uczniowie zostaną 
powiadomieni o wynikach przez koordynatora szkolnego. 

8. Rekrutacji nauczycieli/nauczycielek dokonuje Dyrektor oceniając przydatność 
doskonalenia nauczyciela i przydatność formy wsparcia w zakresie rozwijania 
umiejętności i kompetencji zawodowych. 

§ 7 

Prawa i obowiązki uczestnika projektu 

1. Uczestnik projektu ma prawo do:  
1) Uczestniczenia w nieodpłatnych formach wsparcia, 
2) Uczestniczenia w wybranych formach wsparcia przewidzianych w ramach projektu, 
3) Korzystania z materiałów zapewnionych w okresie udzielanego wsparcia. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do: 
1) Uczestniczenia w formach wsparcia w pełnym zakresie przewidzianym programem, 
2) Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w formach wsparcia oraz 

kulturalnego zachowania, 



 

 

 

3) Złożenia usprawiedliwienia w przypadku nieobecności – dopuszcza się 
usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami 
losowymi, 

4) Wypełnienia ankiet ewaluacyjnych/testów sprawdzających wiedzę itp. w zależności  
od wymogów programowych oraz zapisów we wniosku rekrutacyjnym, 

5) Udostępniania danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu, w 
szczególności związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, potwierdzaniem 
kwalifikowalności wydatków, udzielaniem wsparcia uczestnikom Projektu, 
zarządzania, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań 
informacyjno-promocyjnych w ramach projektu, 

6) Informowania o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych celem 
umożliwienia Beneficjentowi projektu wywiązywania się z obowiązków dotyczących 
sprawozdawczości projektu. 

 

§ 8 

Rezygnacja 

1. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie na listę podstawową ma prawo do 
rezygnacji z udziału w projekcie po pisemnym uzasadnieniu swojej decyzji. 

2. Beneficjent projektu dopuszcza tylko w przypadkach uzasadnionych pisemnie 
zdarzeń losowych niezależnych od uczestnika rezygnację z udziału w danej formie 
wsparcia w trakcie ich trwania. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Każda osoba biorąca udział w projekcie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu 
poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, w przypadku osoby niepełnoletniej 
formularz uczestnictwa w projekcie podpisuje rodzic/opiekun prawny. 

2. Kwestie nieuregulowane rozstrzygane będą przez Komitet Rekrutacyjny. 
3. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się prawo do zmiany niniejszego 

regulaminu. 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.08.2022r. 

 

 
Załączniki: 

1. Deklaracja uczestnictwa (uczeń) 

2. Deklaracja uczestnictwa (nauczyciel) 

3. Oświadczenie uczestnika projektu  

4. Formularz rekrutacyjny (uczeń) 

5. Formularz rekrutacyjny (nauczyciel)  

 
 


