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Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr  ……… 

Wójta Gminy Dąbrówka 

z dnia 2 września 2019 r..  

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„ROZWÓJ KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI PASZPORTEM DO LEPSZEJ 

PRZYSZŁOŚCI” 

 

§1. 

Informacje o projekcie 

 

1. Projekt „Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości” jest 

realizowany w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 

„Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”. 

2. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA.10.01.01-14-

b762/18, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. 

3. Projekt jest realizowany od 01.09.2019 r. do 30.06.2021r. 

4. Projektem objęci będą uczniowie (440 osób) ze szkół podstawowych z terenu Gminy 

Dąbrówka, w tym Szkoły Podstawowej w Dąbrówce (170 uczniów), Szkoły Podstawowej w 

Guzowatce (80 uczniów), Szkoły Podstawowej w Józefowie (106 uczniów) oraz Szkoły 

Podstawowej we Wszeborach (84 uczniów), dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Dąbrówka 

5. Projektem objęci będą również nauczyciele (70 osób) ze szkół podstawowych z terenu Gminy 

Dąbrówka, w tym Szkoły Podstawowej w Dąbrówce (20 nauczycieli), Szkoły Podstawowej w 

Guzowatce (17 nauczycieli), Szkoły Podstawowej w Józefowie (17 nauczycieli) oraz Szkoły 

Podstawowej we Wszeborach (16 nauczycieli). 

6. Celem głównym projektu jest podniesienie u 440 uczniów (216dz/224chł) uczęszczających do 

szkół położonych na terenie gminy wiejskiej Dąbrówka kompetencji kluczowych (z zakresu 

TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych) i umiejętności uniwersalnych 

(kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i innych), w tym indywidualnego podejścia 

do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także wzrost kompetencji 

nauczycieli (61K/9M) tych szkół oraz wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne 

w okresie 01.09.2019 r. do 30.06.2021 r.  

7. Cele szczegółowe projektu to: 

1) zdobycie kompetencji językowych przez min. 80% uczestników (14dz./17chł) zajęć  

z języka angielskiego zakończonym egzaminem zewnętrznym potwierdzonym 

certyfikatem, 

2) wzrost kompetencji i wiedzy u min. 80% uczniów zdolnych (108dz/113chł) poprzez 

zrealizowanie zajęć rozwijających (j. angielski, zajęcia matematyczno-przyrodnicze, 

informatyka, kółko szachowe), 

3) wzrost kompetencji i wiedzy u min. 80% uczniów słabszych (59dz/60chł) poprzez 

zrealizowanie zajęć wyrównujących (matematyka, j. angielski) 

4) złagodzenie zdiagnozowanych dysfunkcji u min. 80% uczniów (22dz/32chł) ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez zrealizowanie zajęć specjalistycznych 

(terapia pedagogiczna, logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne), 

5) rozwinięcie u min. 80% uczniów (173dz/179chł) właściwych postaw i umiejętności 

niezbędnych na rynku pracy poprzez zrealizowanie zajęć z zakresu kreatywności, 

umiejętności współpracy oraz szybkiego uczenia się, 
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6) wzrost u min. 90% nauczycieli (55K/8M) kompetencji zawodowych poprzez 

zrealizowanie szkoleń, 

7) wzrost potencjału szkół poprzez doposażenie w pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK  

i doposażenie międzyszkolnej pracowni przyrodniczej dla SP Dąbrówka. 

8. W ramach projektu realizowane będą następujące rodzaje wsparcia: 

1) zajęcia rozwijające z języka angielskiego, matematyczno-przyrodnicze, informatyczne, 

kółko szachowe, 

2) zajęcia wyrównujące z języka angielskiego i matematyki,  

3) wsparcie terapeutyczne: zajęcia z zakresu logopedii, terapii pedagogicznej, korekcyjno-

kompensacyjne, 

4) dodatkowe wsparcie: robotyka, kreatywność, 

5) podnoszenie kompetencji nauczycieli: zajęcia z zakresu posługiwania się technikami 

komputerowymi w dydaktyce, rozwoju wśród uczniów umiejętności i postaw 

niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy, wykorzystywania metod eksperymentu 

w edukacji, przygotowania do przeprowadzenia procesu indywidualizacji, metod 

zapamiętywania, koncentracji i technik efektywnego uczenia się, a także studia 

podyplomowe z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, fizyki oraz chemii. 

 

§ 2. 

Rekrutacja do projektu 

 

1. Rekrutacja będzie przeprowadzona we wrześniu 2019 r. przez komisję, w skład której 

wchodzą koordynator projektu, asystent koordynatora projektu oraz koordynatorzy szkolni. 

W proces rekrutacji zaangażowani będą również wychowawcy klas. 

2. Rekrutacja poprzedzona będzie działaniami informacyjnymi polegającymi na informowaniu 

rodziców oraz uczniów o projekcie i możliwościach objęcia wsparciem, poprzez dystrybucję 

ulotek, plakatów, organizację spotkań informacyjnych, zamieszczanie informacji na portali 

LIBRUS. 

3. W każdej szkole tworzy się punkt informacyjno-rekrutacyjny, w którym dostępne są 

dokumenty rekrutacyjne. 

4. W wyjątkowych sytuacjach dodatkowa rekrutacja może być przeprowadzona w innym 

terminie. 

5. Na etapie rekrutacji prowadzone będą indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów 

niepełnosprawnych w celu dostosowania wsparcia do ich zidentyfikowanych deficytów.  

6. Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do udziału w projekcie oraz w poszczególnych zajęciach 

podejmuje Komisja. 

7. Komisja sporządza listę dzieci i nauczycieli zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie. 

8. Proces rekrutacji zostaje zakończony sporządzeniem protokołu z rekrutacji. 

9. Kryteria rekrutacyjne: 

1) uczestnik projektu musi być uczniem szkoły objętej projektem, 

2) wymagana jest, wyrażona na piśmie, zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział 

ucznia w projekcie poprzez prawidłowe wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie 

oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

3) uczniowi zostają zaproponowane zajęcia zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami, 

4) każdy uczeń ma prawo udziału w więcej niż 1 formie wsparcia, 

5) jeżeli liczba chętnych do udziału w poszczególnych rodzajach wsparcia przekroczy 

zakładaną liczebność grup, rekrutacja przeprowadzona zostanie z zastosowaniem 

następujących kryteriów naboru, uwzględniających wyniki w nauce z danego przedmiotu 

za poprzedni rok szkolny: 

a) zajęcia rozwijające – średnia ocena z danego przedmiotu „6” – 4 pkt., „5” – 3 pkt., „4” 

– 2 pkt., „3” – 1 pkt.;  
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b) zajęcia wyrównujące – średnia ocena z danego przedmiotu „1” – 3 pkt., „2” – 2 pkt., 

„3” – 1 pkt., 

c) wsparcie specjalistyczne – orzeczenie o niepełnosprawności – 3 pkt., opinia z  PPP – 2 

pkt., wskazanie nauczyciela/pedagoga – 1 pkt., 

6) nauczyciele rekrutowani będą do projektu na podstawie wstępnych testów: najniższy 

wynik – 2 pkt., fakt prowadzenia zajęć w projekcie – 1 pkt.  

7) do projektu zakwalifikują się osoby z najwyższą liczbą punktów, 

8) osoby, którym suma punktów nie pozwoli na udział w projekcie, utworzą listę rezerwową, 

która zostanie wykorzystana w przypadku rezygnacji któregoś z uczestników. 

 

§ 3. 

Zasady uczestnictwa w projekcie 

 

1. Udział uczestnika w projekcie rozpoczyna się od momentu podpisania przez nauczyciela lub 

rodzica/opiekuna prawnego ucznia Deklaracji uczestnictwa w projekcie, udziału w zajęciach 

oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

2. W zajęciach biorą udział uczniowie, u których zdiagnozowano potrzeby edukacyjne. 

3. Zajęcia odbywać się będą na terenie szkół, do których uczęszczają poszczególni uczniowie i 

według harmonogramów, które zostaną przekazane rodzicom/opiekunom prawnym uczniów. 

4. Harmonogramy realizacji zajęć uwzględniać będą w miarę możliwości postulaty 

rodziców/opiekunów prawnych uczniów, co do godziny i dni tygodni, w których realizowane 

będą zajęcia. 

5. Z przyczyn niezależnych od niego Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany 

harmonogramu zajęć, o czym niezwłocznie poinformuje rodziców/opiekunów prawnych 

uczestników projektu. 

6. Z dniem zakwalifikowania się ucznia do udziału w projekcie, rodzic/opiekun prawny 

uczestnika projektu zobowiązuje się do: 

1) systematycznego i punktualnego uczestnictwa ucznia w organizowanych w ramach 

projektu zajęciach i niezwłocznego pisemnego usprawiedliwienia nieobecności, 

2) wypełnienia dokumentów niezbędnych do realizacji projektu, 

3) przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w projekcie, 

4) bieżącego informowania o zmianach w danych teleadresowych. 

7. Z dniem zakwalifikowania się ucznia do udziału w projekcie, rodzic/opiekun prawny 

uczestnika Projektu ma prawo do: 

1) wglądu i modyfikacji podanych danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu, 

2) uzyskania informacji o postępach ucznia, 

3) konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia dodatkowe. 

8. Rezygnacja z udziału w projekcie dopuszczalna jest w przypadkach uzasadnionych 

zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego 

oświadczenia o przyczynie rezygnacji, złożonego w terminie 14 dni od momentu zaistnienia 

wskazanych przyczyn przez rodzica/opiekuna prawnego. 

9. Skreślenie uczestnika z udziału w projekcie następuje w przypadku przekroczenia 30% 

nieobecności przez uczestnika. 

10. Decyzję o skreśleniu uczestnika z listy zajęć podejmuje Koordynator projektu. 
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§ 4. 

Postanowienia końcowe 

 

Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu. 


