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Załącznik 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
w projekcie „Szkoła daje szanse – programy rozwojowe dla Zespołu Szkół Publicznych
w Skórczu”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów i uczennic
Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program
Operacyjny 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.
2. Beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Skórcz, natomiast realizatorem jest
Urząd Miejski w Skórczu.
3. Biuro projektu mieści się w siedzibie Urzędu Gminy Miejskiej Skórcz, ul. Główna
40, 83-220 Skórcz.
4. Projekt realizowany jest w terminie od 1 sierpnia 2013 – 30 czerwca 2015.
5. Zasięg projektu: Gmina Miejska Skórcz

§ 2. Informacje o projekcie
1. Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie szans edukacyjnych 168 uczniów
(85DZ/83CH) Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu na obszarach słabych strukturalnie w
Gminie Miejskiej Skórcz, poprzez wdrożenie programów rozwojowych.
2. Zakłada się rozwój kompetencji kluczowych i nabycie umiejętności wykraczających poza
tematykę przedmiotową u 192 uczniów (96DZ/96CH) dzięki objęciu ich zajęciami
dodatkowymi.
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3. Zakłada się zminimalizowanie dysproporcji edukacyjnych 90 uczniów (42DZ/48CH), dzięki
udziałowi w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.
4. Zakłada się zwiększenie świadomości na temat własnych predyspozycji zawodowych i
wyboru odpowiedniej ścieżki kształcenia 137 uczniów (74DZ/63CH).
§ 3. Przepisy ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania rekrutacji i udziału uczniów i uczennic
w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu „Szkoła daje szansę –
programy rozwojowe dla Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu”.
2. Wsparcie udzielane uczniom i uczennicom w ramach projektu jest bezpłatne i obejmuje:
a) - rozwój kompetencji kluczowych poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych z niżej
wymienionych przedmiotów:
w Szkole Podstawowej: J. ANGIELSKI: 4 grupy
w Gimnazjum: INFORMATYKA: 4 grupy
(każda 10 osobowa grupa zrealizuje 1-2 godziny lekcyjne tygodniowo, w czasie
pozalekcyjnym).
b) - udział w zajęciach dodatkowych ogólnorozwojowych wykraczających poza tematykę
przedmiotową: ZAJĘCIA SPORTOWE
w Szkole Podstawowej: 4 grupy
w Gimnazjum: 4 grupy
(każda 10 osobowa grupa zrealizuje 1-2 godziny lekcyjne tygodniowo, w czasie
pozalekcyjnym).

c) – udział w zajęciach dodatkowych ogólnorozwojowych wykraczających poza tematykę
przedmiotową: NAUKA PŁYWANIA
w Szkole Podstawowej: 4 grupy
w Gimnazjum: 4 grupy
(każda 10 osobowa grupa zrealizuje 1-2 godziny lekcyjne tygodniowo, w czasie
pozalekcyjnym)
d) – udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z niżej wymienionych przedmiotów:
w Szkole Podstawowej:
J. POLSKI: 4 grupy
MATEMATYKA: 4 grupy
w Gimnazjum:
J. POLSKI: 4 grupy
MATEMATYKA: 4 grupy
(każda 6-7 osobowa grupa w Szkole Podstawowej oraz 7-8 osobowa grupa w Gimnazjum
zrealizuje 1-2 godziny lekcyjne tygodniowo, w czasie pozalekcyjnym)
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e) – udział w poradnictwie w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej. Wsparciem zostaną
objęci wszyscy uczestnicy projektu (210 uczniów).

§ 4. Rekrutacja
1. Uczestnikami projektu będzie 210 uczniów i uczennic (104 uczniów i 106 uczennice), w tym
co najmniej 50 proc. to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z Gminy Miejskiej
Skórcz, będącej obszarem słabym strukturalnie.

2. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć tylko i wyłącznie w wersji papierowej w sekretariacie
Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu, w godzinach pracy szkoły.
3. Dokumenty aplikacyjne można pobrać ze strony internetowej szkoły lub z sekretariatu szkoły.
4. Nabór uczestników będzie prowadzony w terminie do 03 października 2013r. Proces
rekrutacji zakończy się w momencie przyjęcia i przedstawienia przez Komisję Rekrutacyjną
listy osób zakwalifikowanych do projektu wraz z listą rezerwową.
§ 5. Proces rekrutacji
1. Proces rekrutacji będzie realizowany przez Komisję Rekrutacyjną w składzie której znajdą się:
a)
b)
c)
d)

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu
Kierownik Projektu
Asystent ds. merytorycznych projektu
Pedagog szkolny

2. Głównymi zadaniami Komisji Rekrutacyjnej będą:
weryfikacja spełniania kryteriów formalnych
wybór uczestników projektu na podstawie dodatkowych kryteriów
3. Komisja Rekrutacyjna będzie działać zgodnie z zasadą równości i bezstronności, w oparciu o
następujące dokumenty:
karta oceny formalnej na podstawie formularza zgłoszeniowego: zał. nr 1.2
protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej – załącznik nr 1.3
lista podstawowa uczniów i uczennic zakwalifikowanych do projektu: zał. nr 1.4
lista rezerwowa uczniów/uczennic zainteresowanych udziałem w projekcie: zał. nr 1.5
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4. Proces rekrutacji będzie przebiegać zgodnie z zasadą równości szans. Każdy z
uczniów/uczennic zainteresowanych udziałem w projekcie będzie miał jednakowy dostęp do
zaplanowanego w projekcie wsparcia, bez względu na swoją płeć, wiek, wyznanie,
niepełnosprawność.
5. Rekrutacja uczestników podzielona będzie na etapy:
I.

Kampania informacyjno – promocyjna: celem tego etapu będzie dotarcie z
informacją o projekcie do grupy docelowej beneficjentów. Na stronie internetowej
Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu zostanie umieszczona informacja o rekrutacji
uczestników do projektu wraz z regulaminem uczestnictwa, formularzami i
deklaracjami do pobrania. W budynku szkoły zostaną rozwieszone plakaty
informujące o rekrutacji do projektu.

II.

Składanie dokumentów zgłoszeniowych: każdy uczeń i uczennica, którzy będą
chcieli zostać uczestnikami projektu złożą w sekretariacie szkoły wymagane
dokumenty:
formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1.1 do regulaminu
Komplety dokumentów zgłoszeniowych przyjmowane będą w okresie od 27.
09.2013r do 03.10.2013r w godzinach pracy szkoły (7.30 – 15.30, od
poniedziałku do piątku). Złożonym dokumentom będzie nadawany kolejny numer
z rejestru zgłoszeń (numer ewidencyjny).

III.

Weryfikacja spełnienia kryteriów formalnych: aby uczestnik mógł wziąć udział w
projekcie musi spełniać następujące kryteria:
Musi być uczniem/uczennicą Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu
Musi być mieszkańcem województwa pomorskiego

IV.

Wybór uczestników w oparciu o kryteria dodatkowe:

Na zajęcia pozalekcyjne wyszczególnione w § 3, obowiązują poniższe kryteria dodatkowe:
Pierwszeństwo osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych – 10 punktów
Pierwszeństwo osób korzystających z pomocy społecznej – 5 punktów
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Pierwszeństwo osób z rodzin dysfunkcyjnych – 5 punktów
6. W razie dużej ilości chętnych zostanie przeprowadzona ankieta motywacyjna, która ma na
celu wyłonienie uczniów z większą motywacją do nauki i rozwoju.
7. Po weryfikacji ww. kryteriów zostanie utworzona lista podstawowa (w sumie 210 uczniów i
uczennic) oraz lista rezerwowa (w przypadku większego zainteresowania udziałem w
projekcie niż liczba miejsc), aby w przypadkach rezygnacji uczestników z listy podstawowej
Będą mogli skorzystać z wakatu uczestnicy z listy rezerwowej. Wszystkie osoby będą
uszeregowane na listach wg przyznanej punktacji.
8. Wyniki rekrutacji do projektu zostaną ogłoszone przez Komisję Rekrutacyjną w terminie
do 07 października 2013 r.
9. W przypadku nie zrekrutowania zakładanej liczby uczestników lub w przypadku ich
rezygnacji zostanie przeprowadzony dodatkowy nabór.
10. Po zakończeniu rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych udziału
w projekcie, podpiszą:
deklaracje uczestnictwa w projekcie : zał. nr 1.6
umowy uczestnictwa zał. 1.7
oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych: zał. nr 1.8
regulamin projektu zał. 1.9
11. Uczeń/uczennica zakwalifikowany do projektu staje się uczestnikiem projektu z chwilą
podpisania przez rodzica/opiekuna prawnego wszystkich dokumentów wymienionych w § 5
pkt 9.

§ 6. Zasady uczestnictwa w projekcie
1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do:
aktywnego uczestnictwa w każdym działaniu przewidzianych dla uczestnika projektu
każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa w działaniach przewidzianych
dla uczestnika projektu na listach obecności
wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych
informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w projekcie
natychmiastowego informowania o zmianie jakichkolwiek danych osobowych
wpisanych w dokumentach zgłoszeniowych
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2. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach, na
pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego ucznia/uczennicy uczestniczącego w projekcie i
za zwrotem otrzymanych materiałów.

Zatwierdza się regulamin rekrutacji i
uczestnictwa w projekcie „Szkoła daje
szansę – programy rozwojowe dla Zespołu
Szkół Publicznych w Skórczu”
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