REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pn. „Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków”
realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
na podstawie umowy o dofinansowanie RPWP.08.01.02-30-0270/16-00

§ 1 Definicje
1.

Projekt - projekt „Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków”, RPWP.08.01.02-30-0270/16,
realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa 8
Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej
oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie
ogólne - projekty konkursowe.)
2. Beneficjent – Certes Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 552 c, 03-994 Warszawa, NIP 521-344-5303
3. Partner – Gmina Sieraków ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków, NIP 787-179-58-45
4. Biuro Projektu – pomieszczenie mieszczące się w budynku Gminy Sieraków przy ul. 8 Stycznia
38, 64-410 Sieraków,
5. Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Akademia Kompetencji w Gminie
Sieraków”.
6. Uczeń/uczennica – osoba posiadająca status ucznia jednej z następujących 2 szkół w Gminie
Sieraków:
1) Szkoła Podstawowa w Lutomiu im. Kornela Makuszyńskiego, Lutom 38, 64-410 Sieraków
2) Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego, ul. Poznańska 25, 64-410 Sieraków
7. Nauczyciel/nauczycielka – nauczyciela/nauczycielka jednej z 2 szkół w Gminie Sieraków
wymienionych w ust. 6.
8. Uczestnik Projektu (beneficjent ostateczny) – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie
(uczeń/uczennica/nauczyciel/nauczycielka) zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
Regulaminie, bezpośrednio korzystająca z poszczególnych rodzajów wsparcia.
9. Komisja Rekrutacyjna - zespół składający się z Asystenta Gminy oraz właściwego dla danej
szkoły Dyrektora Placówki i Pedagoga Szkolnego, weryfikujący dokumenty i zatwierdzający listy
uczestników poszczególnych rodzajów wsparcia.
10. Dokumenty rekrutacyjne – dokumenty przygotowane przez Koordynatora Projektu, w
szczególności:
1) formularz zgłoszeniowy do Projektu;
2) deklaracja uczestnictwa w Projekcie;
3) oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
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§ 2 Informacje ogólne
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
I.

Regulamin określa zasady uczestnictwa i rekrutacji w projekcie pn. „Akademia Kompetencji w
Gminie Sieraków”, RPWP.08.01.02-30-0270/16, realizowanym w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i
zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do
edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne - projekty konkursowe.)
Projekt realizowany jest w partnerstwie. Wnioskodawcą jest Certes Sp. z o.o. ul Wał
Miedzeszyński 552C, 03-994 Warszawa, NIP 521-344-53-03. Partnerem Gmina Sieraków ul. 8
Stycznia 38, 64-410 Sieraków, NIP 787-179-58-45
Biuro Projektu mieści się w budynku Gminy Sieraków przy ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków,.
Okres realizacji projektu od 01.03.2017 r. do 29.02.2020 r.
Wsparcie w Projekcie jest bezpłatne.
Projekt skierowany jest do 2 szkół prowadzonych przez Gminę Sieraków, o których mowa w § 1
ust. 6.
Wsparcie w Projekcie jest skierowane do minimum 163 uczniów oraz minimum 22 nauczycieli
(pod pojęciem nauczyciel należy również rozumieć dyrektora i wicedyrektora) z 2 szkół
prowadzonych przez Gminę Sieraków, o których mowa w § 1 ust. 6.
Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów poprzez
realizację zajęć edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe - porozumiewania się w
języku angielskim, matematyczne, przyrodnicze, specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem różnorodnych metod i form prowadzenia zajęć oraz
podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania metod sprzyjających kształtowaniu i
rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, w tym stosowanie
metody eksperymentu w okresie 03.2017- 02.2020
W 2 szkołach w ramach Projektu realizowane będą następujące zadania:
Kursy/ szkolenia / studia podyplomowe dla uczniów i nauczycieli:
1) Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z SP w Lutomiu i SP w
Sierakowie z metod prowadzenia zajęć z uczniami.
Szkolenie obejmie następujące etapy:
1.Kuferki razem 16 h
a) I kl. – Kuferek Tajemnic - wykorzystanie krytycznego myślenia oraz matematyki w
życiu codziennym
b) II kl – Kuferek Matematyczny wykorzystanie krytycznego myślenia oraz
matematyki w życiu codziennym
c) III kl – Kuferek Matematyczny 2 –wykorzystanie krytycznego myślenia oraz
matematyki w życiu codziennym
2.Mapy Matematyczne – 16 h
a) Kl. IV-VI – Mapy Matematyczne – m.n. nauczanie poprzez metodę naukową o
obserwacje i eksperyment
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2)

3)
4)
5)

II.

3. Szkolenie z TOC - 30h
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z SP w Sierakowie z zakresu
pracy z uczniem zdolnym – SP w Sierakowie „Uczeń zdolny –wspomaganie rozwoju ucznia
wybitnie uzdolnionego w środowisku szkolnym” - 8 h
Studia podyplomowe z zakresu Suriopedagogiki dla nauczyciela z SP w Sierakowie – 380 h
teorii i 120 h praktyki
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu eksperymentu dla nauczycieli z SP
w Lutomiu i SP w Sierakowie – 20 h
Zorganizowanie i przeprowadzenie pokazów z przyrody „Mały Inżynier” dla uczniów SP w
Lutomiu i SP w Sierakowie – 10 pokazów x 45 minut

Zajęcia dodatkowe dla uczniów z SP w Lutomiu:
1) Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego dla uczniów zdolnych kl. IVVI – 261 h
2) Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z przyrody w ramach Koła z przyrody –
laboratorium przyrodnicze dla uczniów kl. IV-VI – 348 h
3) Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z przyrody dla uczniów zdolnych kl. IV-VI– 87 h
4) Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z wyrównawczych z matematyki dla uczniów kl.
IV-VI – 261 h
5) Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z matematyki dla uczniów zdolnych kl. IV-VI –
261 h
6) Zorganizowanie i przeprowadzenie koła z matematyki dla uczniów kl. IV-VI – 87 h
7) Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z logopedii dla uczniów kl. I – 174 h
8) Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów kl. I –
87 h

III. Zajęcia dodatkowe dla uczniów z SP w Sierakowie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów kl. IVVI – 236 h
Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla
uczniów kl. IV – 12 h
Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego dla uczniów zdolnych kl. IVVI– 68 h
Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z przyrody w ramach Koła młodych przyrodników
– laboratorium przyrodnicze dla uczniów kl. IV-VI – 108 h
Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z logopedii dla uczniów kl. IV-VI – 204 h
Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z socjoterapii dla uczniów – 136 h
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Zajęcia dodatkowe w ramach Projektu będą prowadzone systematycznie zgodnie z wcześniej
udostępnionym uczestnikom harmonogramem zajęć. Zajęcia dla uczniów będą prowadzone na
terenie poszczególnych szkół biorących udział w Projekcie. Zajęcia dla nauczycieli będą prowadzone
na terenie szkół lub województwa wielkopolskiego. Realizator zastrzega sobie możliwość zmiany
harmonogramu zajęć oraz ilości godzinowej zajęć w ramach danego zadania wymienionego w ust. 9.

§ 3 Ogólne zasady uczestnictwa w Projekcie
1.

2.
3.

Uczestnikiem Projektu może być uczeń/uczennica oraz nauczyciel/nauczycielka, który/a w chwili
podpisywania deklaracji uczestnictwa spełnia łącznie następujące kryteria:
a. jest uczniem/uczennicą szkoły SP w Lutomiu lub SP w Sierakowie lub jest nauczycielem/ką
zatrudnionym/ą w szkole SP w Lutomiu lub SP w Sierakowie.
b. złoży formularz zgłoszeniowy do Projektu;
c. złoży prawidłowo wypełnione dokumenty tj.:
 Formularz zgłoszeniowy do Projektu (załącznik nr 1),
 Deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2)
 Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych (załącznik nr 3).
W przypadku uczniów Formularz zgłoszeniowy do Projektu, Deklaracja uczestnictwa oraz
Oświadczenie podpisywane są przez jednego z rodziców (opiekunów prawnych)
ucznia/uczennicy.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Jeden Uczestnik może brać udział w kilku formach wsparcia, wg potrzeb i możliwości.
§ 4 Proces rekrutacji

1.
2.

3.

4.

5.

Za rekrutację odpowiedzialna jest Komisja Rekrutacyjna w skład której wchodzą Asystent Gminy
oraz właściwy dla danej szkoły Dyrektor i Pedagog Szkolny.
Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie w pierwszym miesiącu każdego roku szkolnego.
O dokładnym terminie Komisja Rekrutacyjna powiadomi nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców
przez wychowawców klas oraz przez wywieszenie komunikatów na tablicach informacyjnych
obu szkół.
Nauczyciele ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają komplet dokumentów
rekrutacyjnych (formularz zgłoszeniowy, deklaracja, oświadczenie) bezpośrednio u Dyrektora
Szkoły.
Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają komplet dokumentów
rekrutacyjnych (formularz zgłoszeniowy, deklaracja, oświadczenie) bezpośrednio u swojego
Wychowawcy lub w Sekretariacie swojej szkoły.
Zasady rekrutacji na poszczególne zajęcia:
I. Zajęcia dodatkowe dla uczniów z SP w Lutomiu:
a) Zajęcia z języka angielskiego dla uczniów zdolnych kl. IV-VI – na zajęcia w pierwszej kolejności
rekrutowani będą przede wszystkim uczniowie klas IV-VI wykazujący się uzdolnieniami
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

językowymi, szybko uczący się języka, z ocenami 5, 6, z pasją i zainteresowaniami językiem.
Uczestnicy konkursów, którzy opanowali podstawę programową w 70%.
Zajęcia z przyrody w ramach Koła z przyrody – laboratorium przyrodnicze dla uczniów kl. IVVI– na zajęcia w pierwszej kolejności rekrutowani będą przede wszystkim uczniowie klas IV-VI
wykazujący się ocenami 4, 5, z zainteresowaniami i pasją przyrodą.
Zajęcia z przyrody dla uczniów zdolnych kl. IV-VI – na zajęcia w pierwszej kolejności
rekrutowani będą przede wszystkim uczniowie klas IV-VI wykazujący się ocenami 5, 6, z
zainteresowaniami i pasją przyrodą, uczestnicy konkursów.
Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. IV-VI – na zajęcia w pierwszej kolejności
rekrutowani będą przede wszystkim uczniowie klas IV-VI wykazujący się niskimi ocenami,
którzy mają kłopoty z opanowaniem wiadomości matematycznych
Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z matematyki dla uczniów zdolnych kl. IV-VI – na
zajęcia w pierwszej kolejności rekrutowani będą przede wszystkim uczniowie klas IV-VI
wykazujący się ocenami 5, 6, zainteresowaniami i pasją matematyką, uczestnicy konkursów
Zorganizowanie i przeprowadzenie koła z matematyki dla uczniów kl. IV-VI – na zajęcia w
pierwszej kolejności rekrutowani będą przede wszystkim uczniowie klas IV-VI wykazujący się
ocenami 4, 5, 6, zainteresowaniami i pasją matematyką
Zajęcia z logopedii dla uczniów kl. I – na zajęcia w pierwszej kolejności rekrutowani będą
przede wszystkim uczniowie kl. I z wadami wymowy, posiadający opinie Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów kl. I – na zajęcia w pierwszej kolejności
rekrutowani będą przede wszystkim uczniowie kl. I ze słabą umiejętnością czytania,
rozumienia, liczenia, komunikowania się, posiadający opinie Poradni PsychologicznoPedagogicznej

II. Zajęcia dodatkowe dla uczniów z SP w Sierakowie:
a) Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. IV-VI – na zajęcia w pierwszej kolejności
rekrutowani będą przede wszystkim uczniowie klas IV-VI wykazujący się wykazujących się
niskimi ocenami, którzy mają kłopoty z opanowaniem wiadomości matematycznych
b) Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów kl. IV – na zajęcia w pierwszej
kolejności rekrutowani będą przede wszystkim uczniowie klas IV wykazujący się niskimi
ocenami, którzy mają kłopoty z opanowaniem wiadomości, słownictwa j angielskiego
c) Zajęcia z języka angielskiego dla uczniów zdolnych kl. IV-VI – na zajęcia w pierwszej kolejności
rekrutowani będą przede wszystkim uczniowie klas IV-VI wykazujący się uzdolnieniami
językowymi, szybko uczący się języka, z ocenami 5,6 z pasją i zainteresowaniami językiem,
uczestnicy konkursów
d) Zajęcia z przyrody w ramach Koła młodych przyrodników – laboratorium przyrodnicze dla
uczniów kl. IV-VI – na zajęcia w pierwszej kolejności rekrutowani będą przede wszystkim
uczniowie klas IV-VI wykazujący się ocenami 4, 5, zainteresowaniami i pasją przyrodą
e) Zajęcia z logopedii dla uczniów kl. IV-VI – na zajęcia w pierwszej kolejności rekrutowani będą
przede wszystkim uczniowie kl. IV-VI z niedosłuchem, wadami wymowy, posiadający opinie
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
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i)

6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

Zajęcia z socjoterapii dla uczniów – na zajęcia w pierwszej kolejności rekrutowani będą
przede wszystkim uczniowie posiadający opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i/lub
Pedagoga Szkolnego. Uczniowie z zaburzeniami w funkcjonowaniu emocjonalno –
społecznym oraz z trudnościami wynikającymi z zaniedbań środowiskowych; uczniowie
wykazujący zachowania, które nie są aprobowane w grupie/ klasie;
zagrożony
uzależnieniami; mający problemy w relacjach rówieśniczych i prawidłowym funkcjonowaniu
w grupie. Uczniowie z problemami emocjonalnymi.
Rekrutacja odbywać się będzie na terenie szkół i zakończy się po przyjęciu odpowiedniej liczby
uczestników na poszczególne zajęcia.
O zakwalifikowaniu się nauczyciela do udziału w Projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna, w
oparciu o kolejność wpływu dokumentów rekrutacyjnych, a także w oparciu o opinię Dyrektora
Szkoły.
O zakwalifikowaniu się ucznia do udziału w Projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna, w oparciu
o kolejność wpływu dokumentów rekrutacyjnych, a także w oparciu o opinię wychowawcy klasy
i pedagoga szkolnego.
Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
Tworzy się listy uczestników projektu w podziale na poszczególne zajęcia, które dostępne będą
w sekretariatach obu szkół oraz w Biurze Projektu. Zakwalifikowani do projektu uczniowie
zostaną o tym fakcie poinformowani przez Wychowawców klas.
W przypadku większej liczby zgłoszeń tworzy się listę rezerwową.
Listę uczestników, w tym listę rezerwową, o ile będzie większe zainteresowanie, zatwierdza
Komisja Rekrutacyjna.
Objęcie wsparciem w ramach Projektu Uczestnika z listy rezerwowej możliwe jest w przypadku
zakończenia udziału w Projekcie innego Uczestnika lub gdy będzie to wynikało ze zwiększenia
łącznej liczby Uczestników Projektu w danej szkole.
Momentem zakończenia uczestnictwa w Projekcie jest zakończenie udziału w ostatniej formie
wsparcia przewidzianej dla Uczestnika Projektu, nie później niż w ostatnim dniu realizacji
Projektu.
Zakończenie udziału w Projekcie przez Uczestnika Projektu nastąpi także w sytuacji:
a. złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie;
b. rażącego uchylania się od uczestnictwa w zajęciach bez wyraźniej przyczyny lub
usprawiedliwienia (Komisja Rekrutacyjna ma prawo skreślenia uczestnika z listy).
Przedstawiciele grupy docelowej mogą uczestniczyć w kilku formach wsparcia, według własnych
potrzeb i możliwości.
§ 5 Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu

1.

2.

Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do:
 podnoszenia kompetencji i umiejętności w ramach bezpłatnego udziału w
zaplanowanych w Projekcie formach wsparcia;
 zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy;
 otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć.
Każdy Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
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regularnego uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, w minimum 80% godzin
danego typu zajęć, w cyklu roku szkolnego. Nieobecność powyżej 20% godzin
wymaga od rodzica/opiekuna uczestnika projektu pisemnego uzasadnienia
nieobecności;
uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu, a w szczególności do wypełniania
ankiet, testów i udzielania informacji dotyczących postępów w kształceniu oraz
wypełnienia innych dokumentów projektowych w zakresie monitoringu i ewaluacji
Projektu;
informowania Biura Projektu o ewentualnych zmianach dotyczących danych
przekazywanych w dokumentach rekrutacyjnych, a zwłaszcza: utraty lub zmiany
miejsca zatrudniania (dot. nauczycieli/nauczycielek) oraz zmiany danych
kontaktowych;
przestrzegania punktualności ;
poszanowania pomocy dydaktycznych, materiałów oraz używania ich zgodnie
z przeznaczeniem.

§ 6 Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, gdy rezygnacja zostanie
zgłoszona pisemnie do Biura Projektu co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
W trakcie realizacji Projektu rezygnacja możliwa jest tylko w przypadkach uzasadnionych
zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji,
złożonego przez rodzica bądź opiekuna prawnego Uczestnika Projektu.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie należy zwrócić wszystkie materiały
dydaktyczne.
Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników, w
przypadku :
 samodzielnej rezygnacji uczestnika;
 na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia lub na wniosek koordynatora, z
powodu naruszania zasad uczestnictwa w zajęciach;
 rezygnacji z nauki w szkole biorącej udział w projekcie;
 w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć.
Skreślenia Ucznia z listy uczestników projektu dokonuje Koordynator Projektu, wskazując
równocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej, a w razie nie wyrażenia przez nią
zgody na udział w projekcie proponuje się następną w kolejności, aż do skutku.
W przypadku braku listy rezerwowej Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi dodatkowy nabór.
§ 7 Zasady monitoringu Projektu

1.

Monitoring Projektu i uczestników prowadzony będzie stale przez Koordynatora Projektu.
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2.

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Monitoring obejmować będzie weryfikację postępu, dotrzymanie harmonogramu, weryfikację
grupy docelowej, weryfikację zgodności wydatków z budżetem, weryfikację realizowanego
wsparcia.
W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny uczestnicy projektu , a także rodzice bądź
opiekunowie prawni uczniów zobowiązani są do udzielania informacji w organizowanych
badaniach.

§ 8. Postanowienia końcowe
Osoba biorąca udział w projekcie akceptuje warunki niniejszego regulaminu poprzez podpisanie
dokumentów rekrutacyjnych.
Uczestnik zobowiązany jest do udzielenia zgody na upublicznienie wizerunku w postaci zdjęć lub
nagrań wideo, na potrzeby dokumentacji i/lub promocji Projektu.
Regulamin dostępny jest na stronach internetowych oraz w sekretariatach obu szkół
uczestniczących w projekcie, a także w Biurze Projektu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 września 2017 r.
Wszelkie sprawy związane z interpretacją Regulaminu rozstrzygane są przez Koordynatora
Projektu w porozumieniu z Zespołem Zarządzającym.
Realizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych
postanowień bez podania przyczyn. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy do Projektu
2. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
3. Oświadczenie

- Koordynator projektuWioletta Tańska
-Zespół ZarządzającyKinga Krug-Mikołajczak
Dyrektor Paweł Orzeł
Dyrektor Lucyna Szychowiak
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