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Regulamin rekrutacji uczniów Uczestników Projektu pn. „Szansa dla uczniów                             

i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli” 

 

§1 

Informacje o projekcie 

 1. Projekt „Szansa dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami 

Integracyjnymi  w Zduńskiej Woli” jest realizowany w ramach EFS, z Poddziałania XI.1.2. 

Kształcenie Ogólne 

2. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr  RPLD.11.01.02-10-

B045/16  z dnia 22 grudnia 2016 r. 

 3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

4. Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół 

nr 1z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli ze szczególnym naciskiem na rozwijanie 

kompetencji kluczowych niezbędnych do świadomego planowania drogi rozwoju 

zawodowego oraz eliminowania barier rozwojowych poprzez wsparcie uczniów                              

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, a także rozwój 

zawodowy nauczycieli, poprzez różne formy dokształcania. 

5. Projekt realizowany jest od 01.01.2017 r. do 30.08.2018 r. 

§2 

 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru Uczestników oraz zasady 

uczestnictwa w projekcie „Szansa dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami 

Integracyjnymi                          w Zduńskiej Woli” zwanym dalej Projektem  

2. Rekrutacja do projektu jest zamknięta i ogranicza się do uczniów klas I-III i IV-VI Szkoły 

Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli  oraz uczniów klas I-III 

Publicznego Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli , a także 

nauczycieli uczących w tych szkołach. 

3. Projekt obejmuje  4 zadania:  

Zadanie nr 1 – Kształtowanie i rozwijanie u uczniów właściwych postaw i kompetencji 

kluczowych niezbędnych na rynku pracy  z wykorzystaniem zakupionych narzędzi TIK . 

Zadanie nr 2 – Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów 

przyrodniczych, z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia. 
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Zadanie nr 3 – Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów 

młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły. 

Zadanie nr 4 – Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli  

4. Informacja o projekcie dostępna jest na stronie internetowej: http://zs1-zdwola.edu.pl/  oraz                     

w Biurze Projektu, które znajduje się w Sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Zduńskiej Woli  przy ul. Kilińskiego 27. Nadzór nad realizacją projektu 

oraz rekrutacją uczestników sprawuje koordynator projektu. 

§3  

Ogólne zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja dokonywana będzie spośród uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1                          

z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli. 

 2. Do projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie i nauczyciele zainteresowani udziałem                                      

w projekcie. Priorytetowo traktowane będą dzieci, które mają utrudniony dostęp do usług 

edukacyjnych  ze względów środowiskowych, ekonomicznych i zdrowotnych.  

3. Szczegółowe kryterium rekrutacji będą stanowiły: 

-uczniowie wymagający wsparcia w wyrównywaniu i rozwoju kompetencji kluczowych- 

/kryterium kwalifikowalności: oceny /do 6pkt/, osiągnięcia /do 6pkt/ i opinia nauczyciela             

/do 5pkt/; decyduje ilość pkt 

- uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi /kryterium: orzeczenia i opinie z PPP                               

/do 6pkt/, opinie psychologa, pedagoga, oligofrenopedagoga /do 7pkt/ jw. 

- uczniowie,  którzy wymagają  wsparcia z doradztwa zawodowego/kryterium: orzeczenia                  

i opinie   z PPP   /do 6pkt/, opinia  pedagoga, psychologa, wychowawcy do 7pkt/ jw. 

Przewiduje się, że niektórzy uczniowie będą uczęszczać na dwa i więcej zajęć i że będą 

sporządzane listy rezerwowe. /w razie rezygnacji/.  

Rekrutacja nauczycieli  będzie wynikała  z diagnozy potrzeb szkoły oraz z takich kryteriów, 

jak: wyksztalcenie/kryterium  dopuszczalności/ , doświadczenie /do 3pkt/ i osiągnięcia                     

/do 6pkt/ oraz przydzielone zajęcia /5pkt/ nauczycieli. Decydująca będzie  ilość punktów. 

Przewiduje się, że nauczyciele  będą uczestniczyli równolegle w różnych formach wsparcia. 

4. W procesie rekrutacji będzie stosowana polityka równości płci oraz zasady równych szans.  

5. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację 

projektu  na terenie szkół do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych. 

6. Za rekrutację uczestników projektu na terenie danej szkoły odpowiada koordynator, który 

tworzy zespół rekrutacyjny.  

7. Rekrutacja uczestników projektu odbywa się w styczniu i wrześniu 2017 roku.  

8. Rekrutacja uczestników projektu poprzedzona jest kampanią informacyjną, w czasie której 

odbywają się wstępne spotkania dyrektorów szkół z uczniami i ich rodzicami, 

zainteresowanymi udziałem w projekcie . 
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 9. Podstawą wyboru chętnych uczestników będą listy uczniów   utworzone na etapie pisania 

projektu, konieczne do diagnozy potrzeb szkoły. 

10. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wybranie grup uczestników , którzy 

wezmą udział w projekcie oraz utworzenie list rezerwowych.  

11. Po dokonaniu wyboru uczestników projektu należy potwierdzić udział poprzez podpisanie 

Oświadczenia uczestnika projektu i Deklaracji uczestnictwa ( w imieniu dziecka podpisuje 

rodzic / prawny opiekun).  

12. Lista uczniów zakwalifikowanych na poszczególne zajęcia dostępna będzie u nauczycieli 

prowadzących zajęcia projektu. 

13. Etapem kończącym proces rekrutacji jest posiadanie dokumentacji rekrutacyjnej  w 

Biurze projektu. 

§ 5 

 Prawa Uczestnika projektu. 

1. Każdy Uczestnik projektu ma prawo do:   

a) bezpłatnego udziału w zajęciach dodatkowych w ramach projektu  

b) nieodpłatnego otrzymania pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć, zgodnie                     

z założeniami projektu  

c) zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objęty w projekcie ( w imieniu 

dzieci rodzic/ prawny opiekun).  

§ 6  

Obowiązki Uczestnika projektu. 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do :  

a) zapoznania się z niniejszym regulaminem  

b) podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie ( w imieniu dziecka podpisuje rodzic/ 

prawny opiekun)  

c) uczestniczenia w zajęciach , na które został zakwalifikowany 

 d) usprawiedliwiania wszystkich nieobecności ( w projekcie dopuszcza się maksymalnie                  

do 20 % usprawiedliwionych nieobecności)  

e) złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, poprzez złożenie oświadczenia 

określającego przyczyny rezygnacji ( w imieniu dziecka podpisuje rodzic/ prawny opiekun)   

§ 7 

Postanowienia końcowe. 

1. Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Zespołu Szkól nr 1                    

z Oddziałami Integracyjnymi  w Zduńskiej Woli,  gdzie znajduje się Biuro Projektu 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

reguły  i zasady wynikające z dokumentów  Regionalnego Programu Operacyjnego   



 
Projekt nr RPLD.11.01.02-10-B045/16 pn. „Szansa dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduoskiej 

Woli”  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Województwa Łódzkiego, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa 

wspólnotowego i krajowego.  

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora 

Projektu. 

4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu i na stronie internetowej: 

http://zs1-zdwola.edu.pl/ 


