Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
„Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski”
Numer projektu:
RPMA.10.01.01-14-b613/18
Projekt pn. „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy
Załuski” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1. Kształcenie
i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna, realizowany w okresie od
01.09.2019 r. do 30.06 2021 r.
I. Opis specyfiki projektu.
1. Projekt jest realizowany przez Gminę Załuski (zwaną inaczej Beneficjentem) w okresie od
01.09.2019 r. do 30.06.2021 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 4 szkoły podstawowe z terenu gminy Załuski:





Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Szczytnie, Szczytno 3, 09-141 Załuski;
Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Stróżewie, Stróżewo 50, 09-142
Załuski;
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kamienicy, Kamienica 44a, 09-142
Załuski;
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kroczewie, Kroczewo 136, 09-142 Załuski.

4. Wszelkie informacje są dostępne w biurze projektu w siedzibie Beneficjenta tj. Urząd
Gminy Załuski, Załuski 67, 09-142 Załuski, tel. 23 661 90 13.
II. Założenia projektu:
1. Głównym celem projektu jest podniesienie u 320 z 400 uczniów szkół podstawowych
funkcjonujących na terenie gminy Załuski kompetencji kluczowych oraz powiązanych z
nimi umiejętności uniwersalnych w tym rozwijanie indywidualnego podejście do ucznia,
szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także wzrost kadry nauczycielskiej
oraz wyposażenie szkół objętych wsparciem w nowoczesny sprzęt TIK oraz pomoce
dydaktyczne.
2. Projekt zakłada udział: 400 uczniów i 42 nauczycieli.
3. W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:
DLA UCZNIÓW:



Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w obszarze języków obcych;
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w obszarze ICT oraz postawy
uniwersalne w obszarze innowacyjności;







Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w obszarze przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych oraz postawy uniwersalne w obszarze pracy
zespołowej oraz rozwiązywania problemów;
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w obszarze umiejętności uczenia się
oraz postawy uniwersalne w obszarze krytycznego myślenia i rozumienia,
kreatywności, umiejętności współpracy;
Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym
niepełnosprawnych);

DLA NAUCZYCIELI:
Zaplanowane szkolenia w związku z podniesieniem kompetencji kadry nauczycielskiej to:










posługiwanie się technikami komputerowymi;
rozwój wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na
rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa);
wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości
nauczania przedmiotów ścisłych;
przygotowanie do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniami ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne;
realizacja zajęć metodą projektu;
zasady tworzenia i zarządzanie publikowaniem treści edukacyjnych;
metody zapamiętywania, koncentracji i techniki efektywnego uczenia się;
współpraca z rodzicami(w tym radzenie sobie w sytuacjach trudnych).

4. Wszystkie informacje o Projekcie znajdują się na stronie internetowej www.zaluski.pl w
zakładce Projekty w podstronie Lepszy start w przyszłość dla uczniów.
III. Rekrutacja kandydatów (uczniów) do udziału w Projekcie.
1) Rekrutacja i uczestnictwo w Projekcie.
1. Rekrutacja do Projektu rozpocznie się poprzez informację na stronach 4 w.w. szkół, a
także w szkołach, na stronie www.zaluski.pl oraz w Biurze Projektu.
2. Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne.
3. Kryteria Rekrutacji dla uczniów:
Do udziału w Projekcie uprawnieni są uczniowie, których rodzice zgłosili chęć
uczestnictwa poprzez wypełnienie i podpisanie Formularza zgłoszeniowego (załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu) oraz Oświadczenie (załącznik nr 2)
i spełniają następujące warunki:
 uczeń mieszka na terenie województwa mazowieckiego;
 uczeń uczęszcza do następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Kroczewie,
Szkoła Podstawowa w Kamienicy, Szkoła Podstawowa w Stróżewie, Szkoła
Podstawowa w Szczytnie;
 Uczeń wykazujący się szczególnymi uzdolnieniami;
Zajęcia rozwijające:
Ocena za poprzedni semestr z danego przedmiotu:"6" -4 pkt., „5” - 3 pkt., „4” 2 pkt.;

Zajęcia wyrównujące:
Ocena z danego przedmiotu (jw.): „1” -3 pkt., „2” -2 pkt., „3” -1 pkt.;
Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
Orzeczenie/opinia PPP-2 pkt., opinia nauczyciela -1 pkt.
Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się i kompetencje społeczne istotne z
punktu widzenia rynku pracy:
uczniowie kończący szkołę w danym roku szkolnym-2 pkt.,
pozostali uczniowie -1 pkt.,
wskazanie wychowawcy -1 pkt.;
Wszystkie powyższe kryteria są jednakowo traktowane, ale w pierwszej kolejności do
Projektu przyjęte zostaną uczniowie niepełnosprawni, uczniowie ze zdiagnozowanymi
dysfunkcjami, uczniowie, którzy mają bardzo dobre oceny z przedmiotów (na zajęcia
rozwijające).
4. Kryteria rekrutacji dla nauczycieli:
prowadzenie zajęć w ramach Projektu (możliwość zastosowania nabytych kompetencji
w ramach Projektu) -2 pkt.;
rekomendacja dyrektora -1 pkt.
2) Procedura rekrutacyjna
1. Z dniem 12.09.2019 r. rozpocznie się rekrutacja do Projektu.
2. Odbędą się spotkania z rodzicami uczniów szkół w celu poinformowania ich o
realizacji projektu oraz zachęcenia do uczestnictwa ich dzieci w Projekcie (osoba
odpowiedzialna za przygotowanie informacji na spotkania to Koordynator Projektu)
3. Przekazanie informacji do GOPS-u w Załuskach w celu poinformowania
pracowników o realizacji Projektu w Gminie Załuski, tak aby informacja dotarła do
rodzin defaworyzowanych.
4. Formularze zgłoszeniowe dostępne będą w 4 szkołach z terenu gminy Załuski, na
stronie www.zaluski.pl, oraz w Biurze Projektu.
3) Wypełnione dokumenty rekrutacyjne tj. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1)
oraz Oświadczenie (załącznik nr 2) należy złożyć w sekretariatach szkół lub w
Biurze Projektu do dniu 27.09.2019 r.
1. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się w dniu 30.09.2019 r.
2. W przypadku braku pełnej dokumentacji Komisja Rekrutacyjna może wezwać
rodziców/prawnych opiekunów do jej uzupełnienia.
3. Niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów lub ich nieuzupełnienie wyklucza
z udziału w Projekcie.
4. Listy zakwalifikowanych osób zostaną przekazane do szkół, oraz będą się
znajdować w Biurze Projektu.
5. W przypadku większej ilości chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa,
natomiast w przypadku mniejszej ilości chętnych zostaną poczynione następujące
działania promocyjne: prelekcje, pogadanki zachęcające do uczestnictwa w
projekcie, ogłoszenie w prasie.
6. Jeśli zajdzie potrzeba dodatkowa rekrutacja rozpocznie się 30.09.2019 r. i potrwa
do 07.10.2019 r.

7. W dniu 08.10.2019 r. odbędzie się II posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.
8. We wrześniu 2020 roku odbędzie się rekrutacja na rok szkolny 2020/2021
9. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
10. W razie wątpliwości czy konieczności uzupełnienia informacji niezbędnych w
dokumentacji rekrutacyjnej, Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowy
telefoniczne lub wystosuje korespondencję pisemną.
4) Obowiązki rodziców/ opiekunów prawnych
1. Zgłaszanie dyrektorowi lub nauczycielowi prowadzącemu zajęcia: przyczyn
nieobecności dziecka na zajęciach, rezygnacji z uczestnictwa dziecka w Projekcie –
niezwłocznie w formie pisemnej (po rezygnacji uczestnika na jego miejsce
automatycznie przyjęta zostaje kolejna osoba z listy rezerwowej), informowania o
sytuacjach mających wpływ na bezpieczeństwo ucznia, a także prawidłową
realizacje Projektu.
5) Uczestnictwo w działaniach Projektu:
1. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do udziału w wybranych przez siebie
zajęciach. Absencja na zajęciach z ważnych powodów nie może przekroczyć 20%
czasu trwania zajęć w danym roku szkolnym, z wyjątkiem okresów choroby dziecka
udokumentowanej
zaświadczeniem
lekarskim
lub
usprawiedliwieniem
rodzica/prawnego opiekuna – w formie pisemnej.
2. Rezygnacja z udziału w Projekcie w trakcie realizacji zajęć, uzasadniona może być
jedynie ważnymi powodami.
3. W przypadku nieuczęszczania ucznia na zajęcia przez okres 3 tygodni i braku
informacji o przyczynach nieobecności od rodzica/prawnego opiekuna dziecko
zostaje skreślone z listy Projektu (automatycznie przyjęta zostaje kolejna osoba z
listy rezerwowej).
IV. Postanowienia końcowe
1. Beneficjent ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu, skreślenia bądź
wprowadzenia dodatkowych postanowień.
2. W kwestiach nieopisanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje
Koordynator Projektu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 września 2019 r. i obowiązuje na czas
trwania Projektu.
4. Kwestie sporne oraz nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są
przez Koordynatora Projektu w porozumieniu z Wójtem Gminy Załuski.

