Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
pn. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III
szkół podstawowych w Gminie Sobienie-Jeziory”

§1
Informacje o projekcie
1.

Projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych
w Gminie Sobienie-Jeziory” realizowany jest przez Gminę Sobienie-Jeziory w terminie
15.10.2012r. - 30.06.2013r. 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”.
2.

Biuro projektu znajduje się w Urzędzie Gminy Sobienie-Jeziory, budynek B, pok. nr 2. Wszystkie
informacje na temat projektu są dostępne na stronie internetowej: www.sobieniejeziory.pl.

3.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar Gminy Sobienie-Jeziory.

§2
Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin

określa

zasady rekrutacji

uczestników projektu

zwanych dalej

„uczestnikami” oraz zasady uczestnictwa w projekcie pn. „Indywidualizacja procesu nauczania
uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Sobienie-Jeziory” zwanego dalej „projektem”.
2.

Uczestnik projektu – należy przez to rozumieć osobę (ucznia lub uczennicę klasy I, II lub III
szkoły podstawowej z terenu Gminy Sobienie-Jeziory), która została zadeklarowana do projektu,
pomyślnie przeszła rekrutację i będzie brała udział w zajęciach.

3.

Zajęcia – należy przez to rozumieć dodatkowe zajęcia, wymienione w § 3 niniejszego
regulaminu, realizowane w ramach projektu.

4.

Realizator projektu - należy przez to rozumieć Gminę Sobienie-Jeziory.

5.

Uczestnictwo w projekcie – należy przez to rozumieć aktywny i zgodny z planem udział
w zajęciach.

6.

Ukończenie projektu – należy przez to rozumieć udział, w co najmniej 30 godzinach zajęć
w roku szkolnym 2012/2013.
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7.

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestnika projektu oraz Realizatora projektu.

8.

Przez jedną „godzinę” zajęć należy rozumieć:


w przypadku zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
godzinę lekcyjną trwającą 45 minut,



w przypadku zajęć specjalistycznych – godzinę lekcyjną trwającą 60 minut.

§3
Założenia projektu
1.

Celem głównym projektu jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju
uczniów kl. I-III 100% szkół podstawowych funkcjonujących w gm. Sobienie-Jeziory,
dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości
psychofizycznych.

2.

Celami szczegółowymi projektu są:
2.1 Zminimalizowanie zaburzeń dyslektycznych i logopedycznych uczniów objętych wsparciem
w okresie do końca realizacji projektu,
2.2 Zminimalizowanie trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych uczniów objętych
wsparciem w okresie do końca realizacji projektu,
2.3 Zminimalizowanie zaburzeń w komunikacji społecznej uczniów objętych wsparciem
w okresie do końca realizacji projektu,
2.4 Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji matematyczno-przyrodniczej uczniów
objętych wsparciem w okresie do końca realizacji projektu,
2.5 Stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających
indywidualną pracę nauczyciela z uczniem poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne
materiały dydaktyczne w okresie do końca realizacji projektu.

3.

W ramach projektu planowane są następujące zajęcia dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
w Gminie Sobienie-Jeziory:
L.p.

1.

Pełna nazwa zajęć
Zajęcia dla dzieci z trudnościami
w zdobywaniu umiejętności
matematycznych

Placówka oświatowa

Liczba godzin

PSP w Siedzowie

60

PSP w Warszawicach

60

PSP w Sobieniach-Jeziorach

60
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2.

3.

4.

5.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami
w czytaniu i pisaniu

Zajęcia logopedyczne dla dzieci
z zaburzeniami rozwoju mowy
Zajęcia socjoterapeutyczne
i psychoedukacyjne dla dzieci
z zaburzeniami komunikacji społecznej
Zajęcia rozwijające zainteresowania
uczniów szczególnie uzdolnionych
w zakresie edukacji matematyczno
-przyrodniczej

PSP w Siedzowie

60

PSP w Warszawicach

60

PSP w Sobieniach-Jeziorach

90

PSP w Siedzowie

60

PSP w Warszawicach

60

PSP w Sobieniach-Jeziorach

150

PSP w Sobieniach-Jeziorach

60

PSP w Sobieniach-Jeziorach

90

4.

Zajęcia będą się odbywały w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory.

5.

Uczestnictwo w projekcie oraz pomoce dydaktyczne dla uczniów są bezpłatne.

6.

Zajęcia w ramach projektu prowadzone będą przez nauczycieli posiadających odpowiednie
kwalifikacje do nauczania przedmiotu i prowadzenia danego rodzaju zajęć zgodnie z wymogami
dotyczącymi kwalifikacji określonych przez MEN.

7.

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć na terenie szkoły.

8.

Realizator projektu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie zajęć,
rodzaju zajęć, liczbie zajęć oraz liczebności grup.

§4
Procedura rekrutacji uczestników do projektu

1. Uczestnikiem projektu może być uczeń lub uczennica klasy I-III uczęszczający (a) do jednej ze
szkół podstawowych, dla której organem prowadzącym jest gmina Sobienie-Jeziory
a. u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy mogące stanowić istotną
barierę w dalszym rozwoju,
b. szczególnie uzdolnieni potrzebujący indywidualnego podejścia.
2. Rekrutację uczestników projektu prowadzić będą szkolni koordynatorzy projektu.
3. Do projektu w wyniku procesu rekrutacji planowane jest zakwalifikowanie 94 uczniów.
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4. Rekrutacja uczestników do projektu odbywać się będzie zgodnie z polityką równych szans, w tym
równości płci.
5. Za rekrutację formalną uczestników projektu odpowiedzialna będzie powołana w każdej ze szkół
Komisja Rekrutacyjna, w skład której wejdzie Koordynator Szkolny oraz członkowie zespołu
dokonującego w szkole rozpoznania potrzeb uczniów.
6. Prace komisji rekrutacyjnej są udokumentowane protokołem i kończą się sporządzeniem
i podpisaniem listy uczestników.
7. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
a. wypełnienie, podpisanie i złożenie: „Deklaracji uczestnictwa w projekcie” oraz
„Oświadczenia uczestnika projektu”, (możliwe jest zadeklarowanie więcej niż jednego
typu zajęć zgodnie z zidentyfikowanymi potrzebami);
b. podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu do projektu przez Komisję Rekrutacyjną;
c. poinformowanie uczestnika o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie.
8. Potwierdzeniem uczestnictwa w projekcie będzie wpisanie ucznia na listę uczestników zajęć.
9. W przypadku zgłoszenia do poszczególnych typów zajęć większej liczby osób, niż jest to
przewidziane w projekcie, o przyjęciu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

§5
Prawa i obowiązki Realizatora projektu
Realizator projektu zobowiązuję się do:
1. Organizacji zajęć, o których mowa w §3 niniejszego regulaminu.
2. Zapewnienia wykwalifikowanej kadry nauczycieli prowadzących zajęcia.
3. Dostarczenia w ramach zajęć niezbędnych materiałów dydaktycznych.
4. Zapewnienia odpowiedniej infrastruktury sprzętowej i lokalowej do prowadzenia zajęć.
5. Realizator projektu ma prawo do :
a. kontaktów telefonicznych z uczestnikiem/opiekunem prawnym w sprawach związanych
z organizacją zajęć,
b. odstąpienia od realizacji zajęć, jeśli zostanie wstrzymane, bądź przerwane dofinansowanie
projektu.
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§6
Prawa i obowiązki uczestnika projektu
1. Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego i regularnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach,
do których został zakwalifikowany.
2. Uczestnik zobowiązany jest do:
a. złożenia podpisanej przez prawnego opiekuna dokumentu pn. „Deklaracja uczestnictwa
w projekcie” oraz „Oświadczenie uczestnika projektu”,
b. wypełniania ankiet związanych z zajęciami oraz ewaluacją projektu,
c.

przynoszenia na zajęcia otrzymanych materiałów dydaktycznych,

d. przedstawiania szkolnemu koordynatorowi projektu zwolnienia lekarskiego lub pisemnego
usprawiedliwienia (wzór stanowi zał. nr 1 do niniejszego regulaminu), potwierdzonego
przez rodzica / prawnego opiekuna – w przypadku nieobecności na zajęciach,
e. bieżącego

informowania

o

wszystkich

zdarzeniach,

mogących zakłócić

dalsze

uczestnictwo w projekcie,
f.

dbania o pomoce dydaktyczne zakupione do szkół w ramach projektu.

§7
Zmiana terminów zajęć

Koordynator projektu jest uprawniony do zmiany terminu zajęć odbywających się w ramach projektu,
w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej.

§8
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie
1. W trakcie realizacji projektu rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie jest dopuszczalna
w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia
w formie pisemnego zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, (wzór stanowi zał. nr 2 do
niniejszego regulaminu), złożonego przez opiekuna prawnego, w ciągu 7 dni od momentu
zaistnienia wskazanych przyczyn.
2. W

przypadku

nieusprawiedliwionych

nieobecności

przekraczających

więcej

niż

10%

zrealizowanych zajęć, Realizator projektu ma prawo usunąć uczestnika z grupy.
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3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników projektu w przypadku
rażącego naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

§9
Postanowienia końcowe

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego
regulaminu.
2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Realizatora Projektu.
3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany zapisów niniejszego regulaminu, o czym
poinformuje na stronie internetowej www.sobieniejeziory.pl
4. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w formie papierowej w Biurze Projektu oraz
w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.sobieniejeziory.pl oraz u koordynatorów
szkolnych.

Lista załączników:
Załącznik nr 1 – Usprawiedliwienie - wzór
Załącznik nr 2 – Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie – wzór
Załącznik nr 3 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu
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