Projekt pt. „Wiejska szkoła w środku Europy bez różnic”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE
„WIEJSKA SZKOŁA W ŚRODKU EUROPY BEZ RÓŻNIC”.
§1
INFORMACJE O PROJEKCIE
1.

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczniów Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach oraz
zasady uczestnictwa w projekcie „Wiejska szkoła w środku Europy bez różnic”, jak również prawa i obowiązki
Beneficjentów Ostatecznych.

2.

Beneficjentem projektu jest Gmina Brzostek/Zespół Szkół w Januszkowicach im. Adama Mickiewicza na mocy umowy
o dofinansowanie projektu zawartej przez Beneficjenta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

3.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki pozyskaniu dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

4.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 142 uczniów i uczennic w tym 75 dziewcząt i 67 chłopców
Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach oraz zmniejszenie dysproporcji pomiędzy uczniami ze szkół
wiejskich, a miejskich, poprzez uatrakcyjnienie i rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły od 01.09.2010 do 31.01.2013r.

5.

Projekt jest realizowany w okresie od 1.09.2010 r. do 31.01.2013 r.

6.

Grupa docelowa - zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu jego uczestnikami będzie maksymalnie
142 uczniów/uczennic Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach, wywodzących się ze środowiska
wiejskiego o utrudnionym dostępie do edukacji, którzy zostaną objęci wsparciem w formie dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych z języka polskiego, matematyki, przyrody, języka angielskiego i niemieckiego, zajęć bibliotecznych,
zajęć ruchowych – nauka tańca towarzyskiego, zajęcia samoobrony Aikido, jak również zajęciami logopedycznymi i
opieką psychologiczno – pedagogiczną.

7.

Beneficjent Ostateczny – uczeń/uczennica (osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie), który/a
spełnił/a wszystkie wymogi formalne określone we wniosku o dofinansowanie projektu oraz otrzymał/a pozytywną
opinię kwalifikacyjną wydaną przez Komisję Rekrutacyjną w składzie Koordynator Projektu, Asystentka Koordynatora
Projektu.

8.

IP (Instytucja Pośrednicząca) – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów.

9.

Realizacja działań projektu odbywać się będzie zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu, który składa
się z następujących zadań:

I.

ZARZĄDZANIE I PROMOCJA PROJEKTU.

W Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach zostanie powołany zespół zarządzający oraz powstanie Biuro
Projektu. Do zadań zespołu zarządzającego należeć będzie nadzór nad prawidłowością przebiegu działań projektowych,
kontrola prowadzonych szkoleń, prowadzenie dokumentacji projektowej i jej archiwizacja.
-wyposażenie Biura Projektu.
-zakończenie i rozliczenie projektu.
II

PROMOCJA PROJEKTU I REKRUTACJA

W celu promocji zostaną podjęte następujące działania:
-promocja projektu odbywać się będzie poprzez informację prasową w lokalnym miesięczniku "Wiadomości Brzosteckie",
na stronie internetowej Zespołu Szkól im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach, w gazetce szkolnej oraz poprzez
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przybliżenie istoty i celów projektu na spotkaniu z rodzicami.
-aktualizowanie informacji dotyczących projektu na stronie internetowej szkoły,
-opracowanie plakatów, ulotek, dystrybucja na terenie szkoły,
-wykonanie naklejek i oznaczenie materiałów szkoleniowych i sprzętu zakupionego w ramach projektu,
-oznaczenie pomieszczeń do realizacji projektu, przygotowanie tablic informacyjnych i umieszczenie ich w salach
szkoleniowych.
-Rekrutacja do projektu.
Rekrutacja będzie odbywać się w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach w dniach od 13-18.09.2010 w
godz. od 15.00 do 18.00, natomiast nabór od 20-25.09.2010r. Dokumenty zgłoszeniowe przyjmować będzie Koordynator
Projektu. (opis szczegółowy poniżej w § 2 - Zasady rekrutacji, przebieg procesu rekrutacji)
III
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE DLA UCZNIÓW I UCZENNIC OSIĄGAJĄCYCH NISKIE WYNIKI W
NAUCE-86 UCZ/UCZ W TYM 41 DZ. I 45 CH.
Zajęcia będą prowadzone 1 raz w tygodniu po 1 godz. lekcyjnej dla uczniów i uczennic, mających opinie i orzeczenia o
dysfunkcjach z poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz dla uczniów i uczennic, mających braki z j. pol. i matematyki.
Etap 1: Pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze z j. polskiego.
Zostaną utworzone 4 grupy dla uczniów i uczennic od 5-12 osób każda, liczba godz. w czasie projektu:268
Etap 2: Pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze z matematyki.
Zostaną utworzone 4 grupy dla uczniów i uczennic od 5-12 osób każda, liczba godz. w czasie projektu:268
Etap 3: Zajęcia wyrównawcze zintegrowane dla uczniów i uczennic klas I-III szkoły podstawowej.
Zostaną utworzone 2 grupy od 5-12 osób każda, liczba godz. w czasie projektu:134
IV.
ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE
GIMNAZJALNEGO

DO

SPRAWDZIANU

SZÓSTOKLASISTÓW

I

EGZAMINU

Zajęcia będą prowadzone 1 raz w tygodniu po 1 godz. dla wszystkich uczniów i uczennic z klasy V szkoły podstawowej i II
gimnazjum z każdego przedmiotu objętym sprawdzianem i egzaminem. Liczba godz. w czasie całego projektu: 360
Etap 1: Zajęcia dla uczniów i uczennic z kl. V, przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasistów z j. polskiego,
matematyki i przyrody.
Etap 2:Zajęcia dla uczniów i uczennic klasy II gimnazjum, przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z j. polskiego,
matematyki i j. niemieckiego.
V.
ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW I UCZENNIC UZDOLNIONYCH - 70 UCZNIÓW I
UCZENNIC W TYM 42 DZIEWCZĄT I 28 CHŁOPCÓW
Zajęcia będą prowadzone 1 raz w tyg. po 1 godz. lekcyjnej z przedmiotów: j. polski i matematyka.
Etap 1:Pozalekcyjne zajęcia z j. polskiego.
Zostaną utworzone 4 grupy od 5-12 osób każda, liczba godz. w czasie projektu:268
Etap 2: Pozalekcyjne zajęcia z matematyki
Zostaną utworzone 4 grupy od 5-12 osób każda, liczba godz. w czasie projektu:268
VI.
POZALEKCYJNE ZAJĘCIA JĘZYKOWE (podwykonawca - wybrany w drodze przetargu)
Etap 1:Realizacja szkoleń z j. obcych (66 uczennic i 52 uczniów)
Zajęcia językowe będą odbywać się 1 raz w tyg. po 2 godz. lekcyjne z dwóch języków obcych, tj. j. angielski. i j. niemiecki.
Zostanie utworzonych 10 grup, dla każdej z nich jest zaplanowane 180 godz. nauki j. obcego w ciągu całego projektu, liczba
godz. w czasie projektu dla wszystkich grup:1800.
VII.
ZAJĘCIA DODATKOWE, PROPAGUJĄCE CZYTANIE KSIĄŻEK
(20 uczennic i 35 uczniów)
Etap 1: Zajęcia biblioteczne.
Zajęcia będą prowadzone 1 w tyg. po 1 godz. lekcyjnej. Zostaną utworzone 4 grupy, liczba godz. w czasie projektu: 268
Etap 2: Zakup książek dla uczestniczek i uczestników zajęć bibliotecznych.
Zakup po 1 książce dla uczestników zajęć, promującej treści wolne od stereotypowych przekazów dotyczących kobiecości i
męskości.
VIII.
ZAJĘCIA RUCHOWE
Etap 1: Zajęcia samoobrony Aikido(30 uczennic /30 uczniów)
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Zajęcia będą odbywać się w naszej szkole 1 raz w tyg. po 2 godz. lekcyjne po zajęciach szkolnych. Zostaną utworzone dwie
grupy, każda od 10-30 osób. liczba godz. w czasie projektu:268
Etap 2:Nauka tańca towarzyskiego (30 uczennic 30 uczniów)
Zajęcia będą odbywać się w naszej szkole 1 raz w tyg. po 1 godz. lekcyjnej dla uczennic i uczniów nauczania
zintegrowanego oraz 1 raz w tyg. po 2 godz. lekcyjne dla uczennic i uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i klas I - III
gimnazjum. Zostaną utworzone trzy grupy, liczba godz. w czasie projektu:335
IX.
ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE I PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNE 142 UCZNIÓW I UCZENNIC
(w tym 75 dziewcząt i 67 chłopców).
Etap 1: Realizacja zajęć z logopedą
Zajęcia z logopedą odbywać się będą 1 raz w tyg. po 2 godz. lekcyjne, liczba godz. w czasie całego projektu:134
Etap 2: Opieka pedagogiczno - psychologiczna.
Pedagożka/pedagog szkolna/y będzie miała/ł za zadanie pełnić dyżur 1 raz w tyg. po 2 godz. lekcyjne, liczba godz. w czasie
całego projektu:134
X.

WYPOSAŻENIE PRACOWNI JĘZYKOWEJ W POMOCE DYDAKTYCZNE

Etap 1:Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni językowej
10. Udział w projekcie jest bezpłatny.
11. Biuro Projektu mieści się w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach, Januszkowice 60, 39-230
Brzostek (I piętro, sala nr 10). Nr telefonu (14) 682 45 91 lub 668 322 302, adres e-mail projektu:
pokl.zsjanuszkowice@interia.pl, strona internetowa projektu: http://www.zsjanuszkowice.home.pl/ (zakładka Projekt Unijny)
§2

ZASADY REKRUTACJI, PRZEBIEG PROCESU REKRUTACJI
1.

Naboru na zajęcia dokona Komisja Rekrutacyjna.

2.

Rekrutacja będzie odbywać się w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach w dniach od 13-18.09.2010
w godz. od 15.00 do 18.00, natomiast nabór od 20-25.09.2010r. Uczniowie i ich rodzice będą zobowiązani do
wypełnienia i podpisania formularza zgłoszeniowego. W przypadku nie wyczerpania limitu wolnych miejsc w w/w
terminach rekrutacja zostanie przedłużona o trzy dni robocze.

3.

Punkt rekrutacyjny zorganizowany jest w Biurze Projektu.

4.

Rekrutacja uczniów na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne poprzedzona zostanie kampanią informacyjno-promocyjną:
spotkania informacyjne w szkole z rodzicami i uczniami, zawieszenie plakatów promocyjnych, rozdawanie w szkole
ulotek promocyjnych, zamieszczenie informacji na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w
Januszkowicach oraz informacji o Projekcie w czasopiśmie lokalnym „Wiadomości Brzosteckie”.

5.

Rekrutacją kieruje Koordynator Projektu, realizując ją w trzech etapach, zgodnie z harmonogramem we wrześniu 2010
oraz we wrześniu 2011 i 2012 r. dla uczniów i uczennic w celu uzupełnienia grup.

6.

Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywać się będzie na podstawie formularza zgłoszeniowego - załącznik nr 1,
dostarczonej do biura projektu.

7.

Podstawowym kryterium naboru będzie posiadanie statusu ucznia Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w
Januszkowicach – weryfikowane na podstawie legitymacji szkolnej i oświadczenia - załącznik nr 3.

8.

Podczas rekrutacji stosowana będzie zasada równości szans i płci, w pierwszej kolejności przyjmowani będą:
- Uczennice i uczniowie z rodzin o najniższych dochodach (obowiązuje zaświadczenie o dochodach za rok 2009)
- Uczennice i uczniowie, którzy poprawnie wypełnią i złożą pełną wymaganą dokumentację rekrutacyjna, obowiązuje
kolejność zgłoszeń.
Na dodatkowe zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki
- Uczennice i uczniowie z opiniami i orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej
- Uczennice i uczniowie mający problemy w nauce, z niską oceną końcoworoczną w roku szkolnym 2009/2010 z
przedmiotu, który objęty będzie zajęciami dodatkowymi. (ocena: niedostateczny, dopuszczający, dostateczny)
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dodatkowe zajęcia dla uczennic i uczniów uzdolnionych z języka polskiego i matematyki
-Zdolni uczniowie i uczennice, z wysoką oceną końcoworoczną w roku szkolnym 2009/2010 z przedmiotu, który objęty
będzie zajęciami dodatkowymi (ocena: celujący, bardzo dobry, dobry)
Na zajęcia przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego
- Uczennice i uczniowie klasy V i II gimnazjum, przygotowujący się odpowiednio do sprawdzianu oraz egzaminu
gimnazjalnego
9.

Pierwszeństwo przyjęcia na pozalekcyjne zajęcia językowe, zajęcia biblioteczne, zajęcia samoobrony Aikido (preferencja
dziewczęta) oraz naukę tańca towarzyskiego(preferencja chłopcy) będą mieli:
- Uczennice i uczniowie z rodzin o najniższych dochodach (obowiązuje zaświadczenie o dochodach za rok 2009)
- Uczennice i uczniowie, którzy poprawnie wypełnią i złożą pełną wymaganą dokumentację rekrutacyjna, obowiązuje
kolejność zgłoszeń.

10. Uczniowie i uczennice w liczbie 142, objęci wsparciem w projekcie oprócz wybranych form rozwijania kompetencji
kluczowych (j. polski, matematyka, przyroda, język obcy), zajęć wyrównawczych (j. polski, matematyka) oraz zajęć
bibliotecznych, zajęć samoobrony Aikido, nauki tańca towarzyskiego będą mieli możliwość skorzystania z opieki
psychologiczno – pedagogicznej, jak również pomocy logopedy.
11. Regulamin rekrutacji uczniów i zasad uczestnictwa w projekcie dostępny będzie w Biurze Projektu, w sekretariacie
szkoły oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach
http://www.zsjanuszkowice.home.pl/ (zakładka - Projekt Unijny)
12. Zakwalifikowani Beneficjenci Ostateczni i ich rodzice będą zobligowani do podpisania umowy/deklaracji uczestnictwa –
załącznik nr 2, po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem i wypełnieniu danych osobowych z oświadczeniem zgody na
ich przetwarzanie. Dokumenty kandydat złoży w Biurze Projektu.
13. Po zakończonej rekrutacji zostanie zorganizowane posiedzenie Rady Pedagogicznej, gdzie zostaną przedstawione opinie
nauczycieli, co do najkorzystniejszego przyporządkowania uczniów i uczennic do grup. Kryterium doboru do grupywiek ucznia/uczennicy i opinia nauczyciela przedmiotu. Na tablicy informacyjnej zostaną wywieszone listy z osobami
zakwalifikowanymi
14. Informacja o wynikach naboru uczestników do projektu oraz osobami, które z braku miejsc przejdą na listy rezerwowe
zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach (parter), przy
Biurze Projektu oraz na stronie internetowej http://www.zsjanuszkowice.home.pl/ (zakładka - Projekt Unijny)
15. Kandydaci z list rezerwowych, które powstaną w przypadku większej liczby zgłoszeń, będą mieli pierwszeństwo w
przyjęciu na poszczególne zajęcia w razie potencjalnej rezygnacji uczestnika projektu.
16. Jeżeli kandydatów będzie za mało, aby utworzyć grupę z danego typu zajęć, przeprowadzony zostanie nabór dodatkowy
lub przesunięcia w działaniach po porozumieniu z IP.
17. W przypadku wolnych miejsc w poszczególnych zajęciach w trakcie realizacji projektu, organizator przewiduje
możliwość dodatkowej rekrutacji uczestników za zgodą IP – (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie). Informacja na ten
temat będzie zamieszczona na stronie internetowej Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Januszkowicach
http://www.zsjanuszkowice.home.pl/ (zakładka - Projekt Unijny) oraz dostępna w Biurze Projektu.
Zasady dodatkowej rekrutacji i naboru będą przeprowadzane według zapisów zamieszczonych w niniejszym
regulaminie.
§5

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia w Biurze Projektu formularza zgłoszeniowego wraz z danymi
osobowymi i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1.
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2. Uczestnik zobowiązany jest do wypełniania ankiet, rozwiązywania testów oraz podpisywania list obecności, jak również
potwierdzania otrzymywanych materiałów w ramach wsparcia w projekcie dostarczanych przez organizatora i
prowadzących zajęcia w okresie trwania projektu.
3. Uczestnicy zobowiązani są do udziału w minimum 80% zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu.
Przekroczenie 20% nieobecności bez podania stosownego uzasadnienia lub zaświadczenia będzie podstawą do skreślenia
z listy uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych z projektu i postępowania opisanego w § 5 p. 6.
4. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w projekcie bez konsekwencji jedynie z przyczyn uzasadnionych, przed
upływem 20% zajęć, z których objęty jest wsparciem, wg szczegółowego harmonogramu, a po upływie 20% zajęć
wyłącznie wskutek zdarzeń losowych lub choroby powyżej jednego miesiąca. Uczestnik lub jego rodzic/prawny opiekun
ma obowiązek powiadomić wówczas o tym niezwłocznie (do dwóch dni od uzyskania zaświadczenia lekarskiego)
Koordynatora Projektu. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie należy wypełnić stosowne
oświadczenie - załącznik nr 4 i przedłożyć je wraz z ew. zaświadczeniem lekarskim w Biurze Projektu.
5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie należy wypełnić stosowne oświadczenie - załącznik nr 4. O
rezygnacji uczestnika należy niezwłocznie powiadomić Koordynatora Projektu. W wolne miejsce zostanie
zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.
6. W razie rezygnacji z kursu z przyczyn nieuzasadnionych uczestnik zobowiązany jest do wniesienia kary umownej w
wysokości 1943,10 zł, co stanowi 50 % kosztu przypadającego na jednego uczestnika w projekcie.
7. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia uczestnika z udziału w projekcie ma on/ona obowiązek zwrócić wszystkie
otrzymane w ramach projektu materiały szkoleniowe, podręczniki itp.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kierownik Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany wytycznych Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Zmiana regulaminu odbywa się poprzez publikację na stronie internetowej http://www.zsjanuszkowice.pl (w zakładce
Projekt Unijny).
3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy prawa
Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego dotyczące Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:
1. Wzór formularza zgłoszeniowego wraz z danymi osobowymi ucznia/uczennicy i oświadczeniem o przetwarzaniu danych
osobowych.
2. Wzór umowy/deklaracji uczestnictwa.
3. Wzór oświadczenia o statusie ucznia/uczennicy Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach.
4. Wzór oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie.

Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach
Januszkowice 60, 39-230 Brzostek
Tel./Fax 14 68-24-591
http://www.zsjanuszkowice.pl/ (zakładka: Projekt Unijny)
email: pokl.zsjanuszkowice@interia.pl

