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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach”
Nr Projektu WND-RPSL.11.01.04-24-00D4/15-001
w ramach Osi priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego,
Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie
równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego
i średniego,
Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2016r. – 30.06.2018r.

I.

Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: „Edukacja XXI
wieku w Rybarzowicach” realizowanego w ramach Osi priorytetowej – XI.
Wzmacnianie potencjału edukacyjnego, Działania
11.1 Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,
Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
2. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego
w Rybarzowicach.
3. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie oraz zasady organizacji
poszczególnych działań w ramach Projektu.
4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu sprawuje Koordynator Projektu.
5. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z:
a) zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014 - 2020, Oś priorytetowa XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego,
Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa
efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.
b) Umową o dofinansowanie Projektu.
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II.

Cel projektu
Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w Szkole
Podstawowej im. B. Chrobrego w Rybarzowicach, ukierunkowane na rozwój
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz na wyrównanie szans
uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi, wśród 134 uczniów placówki,
poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kółek
zainteresowań, warsztatów oraz specjalistycznych zajęć logopedycznych w terminie od
01.09.2016 r. do 30.06.2018r.

III.

Zakres wsparcia
Projekt pn. „Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach” obejmuje wsparciem uczniów
Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Rybarzowicach poprzez udział uczniów w:
a) Zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z edukacji matematycznej klasy I-III,
b) Zajęciach matematycznych. Zadanie skierowane do uczniów kl.VI SP z niskimi
ocenami semestralnymi i ze sprawdzianów, mających problemy w opanowaniu
podstawy programowej z matematyki,
c) Zajęciach językowych. Zadanie skierowane do uczniów kl. IV-VI SP z niskimi
ocenami semestralnymi i ze sprawdzianów, mających problemy w opanowaniu
podstawy programowej z języka angielskiego,
d) Zajęciach czytelniczych. Zadanie skierowane do kl. IV- VI SP mających problemy
z opanowaniem odpowiedniej techniki uczenia się, z szybkością czytania,
z czytaniem ze zrozumieniem,
e) Zajęciach przyrodniczych. Zadanie skierowane do uczniów kl. IV-VI SP
zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji w zakresie przedmiotów
przyrodniczych.
f) Zajęciach logopedycznych. Zadanie skierowane do uczniów kl. I SP ze
stwierdzonymi wadami wymowy o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

IV.

Kryteria uczestnictwa
Kryterium wyboru, poza kolejnością zgłoszeń, zróżnicowane będzie do poszczególnych
zadań.
Zadanie 1. Kryterium doboru: uczniowie o największych deficytach w zakresie edukacji
matematycznej, na podstawie diagnozy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej;
Zadanie 2. Kryterium doboru: uczniowie klas VI z niskimi ocenami semestralnymi/ze
sprawdzianów z matematyki (dopuszczające lub poniżej);
Zadanie 3. Kryterium doboru: uczniowie klas IV-VI z niskimi ocenami
semestralnymi/ze sprawdzianów z jęz. angielskiego (dopuszczające lub poniżej);
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Zadanie 4. Kryterium doboru: uczniowie klas IV-VI z problemami w zakresie technik
uczenia się, z koncentracją, umiejętnością czytania – na podstawie rekomendacji
nauczyciela/wychowawcy.
Zadanie 5. Kryterium doboru: uczniowie klas IV-VI z co najmniej dostatecznymi
ocenami semestralnymi/ze sprawdzianów z przyrody zainteresowani rozwojem swoich
zainteresowań przyrodniczych.
Zadanie 6. Kryterium doboru: uczniowie klas I o specjalnych potrzebach edukacyjnych
ze stwierdzonymi wadami wymowy na podstawie kwestionariusza badania mowy i/lub
opinii Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej (PPP); pierwszeństwo uczniowie
z opiniami PPP a następnie uczniowie o niskim poczuciu wartości i/lub z rodzin
niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie (na podstawie rekomendacji pedagoga
szkolnego).
W przypadku rekrutacji do Zadań 1-5 pierwszeństwo będą mieli uczniowie o niskim
poczuciu wartości i/lub z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie (na
podstawie rekomendacji pedagoga szkolnego).
Dokumentem rekrutacyjnym będzie formularz rekrutacyjny zamieszczony wraz
z regulaminem uczestnictwa w projekcie w sekretariacie i na stronie www. szkoły.
Gwarancją skuteczności jest codzienny kontakt i dobra znajomość grupy docelowej ze
strony realizatora projektu. W przypadku wystąpienia trudności w rekrutacji zostaną
zorganizowane dodatkowe spotkania z potencjalnymi uczestnikami, w tym również
z ich rodzicami, podkreślające szanse i korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie.
W przypadku większej od zaplanowanej liczby chętnych, zostaną utworzone listy
rezerwowe. Osobą odpowiedzialną za rekrutację jest Koordynator projektu.

V.

Procedura rekrutacji

1. Rekrutacja prowadzona jest przez nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej
im. B. Chrobrego w Rybarzowicach, którzy będą prowadzili zajęcia z uczniami.
2. Zgłoszenia do uczestnictwa w Projekcie dokonuje się za pomocą formularza zgłoszenia
uczestnika do projektu zamieszczonego i dostępnego na stronie internetowej szkoły
oraz w biurze projektu (sekretariacie szkoły).
3. Wymagane dokumenty należy czytelnie wypełnić i podpisać, w przypadku osób
niepełnoletnich dokumenty podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, a następnie
złożyć w biurze projektu (sekretariacie szkoły).
4. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzone dwukrotnie w niżej wymienionych
terminach:
 IX 2016r,
 I 2017r.
 IX 2017r.
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5. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym będzie dokonana przez
Koordynatora Projektu.
6. O ostatecznym zakwalifikowaniu uczestników będzie decydowało spełnienie wymagań
przedstawionych w niniejszym regulaminie oraz kolejność zgłoszeń.
7. Zgodnie z działaniami równościowymi założonymi w projekcie zakłada się udział
dziewcząt na poziomie 56%.
8. Informacje o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostaną umieszczone
na stronie internetowej projektu oraz wywieszone na tablicy informacyjnej.

VI.

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. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
5. Regulamin projektu dostępny jest na stronie internetowej projektu oraz w sekretariacie
szkoły (biurze projektu):
43-378 Rybarzowice
ul. Beskidzka 242

