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REGULAMIN  
 rekrutacji uczestników do projektu  

„Sukces rośnie z nami” 
 

Wstęp 

1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie „Sukces rośnie z nami”. 

2. Projekt „Sukces rośnie z nami” w ramach indywidualizacji procesu nauczania  
i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych  jest realizowany, w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia  i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.  

3. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA – POKL.09.01.02-24-
045/11 z dnia 17 listopada 2011 r., zawartej pomiędzy Miastem Zabrze a Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

4. Celem ogólnym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III 34 szkół 
podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze (Załącznik nr1) zgodnie ze 
zdiagnozowanymi potrzebami i możliwościami tych uczniów.  

5. Projekt jest realizowany od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r. 

 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1. projekt- oznacza projekt „Sukces rośnie z nami”, Nr  WND – POKL.09.01.02-24-045/11,  
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

2. szkoły- oznacza 34 szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
Zabrze- wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

3. szkolny koordynator projektu- oznacza dyrektora szkoły; 

4. uczestnik projektu- uczeń szkoły zakwalifikowany do udziału w projekcie. 

5. komisja rekrutacyjna- komisja powołana przez szkolnego koordynatora projektu w celu 
przeprowadzenia rekrutacji uczestników do projektu.  

§ 2 
1. Wsparcie udzielane w ramach projektu oferowane będzie uczestnikom projektu  

 następujących formach: 
 
•  zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,  zagrożonych ryzykiem 

dysleksji, 
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• zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 

• zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, 

• zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji 

społecznej, 

• gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, 

• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów  szczególnie uzdolnionych w szczególności  

w zakresie  z nauk matematyczno – przyrodniczych, 

• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie-teatr 

• muzykoterapia 

zajęcia specjalistyczne ruchowe metodą Integracji Sensorycznej 
 
• Zajęcia odbywać się będą na terenie szkół lub w miejscu uzgodnionym przez nauczyciela ze 

szkolnym koordynatorem projektu. 
 
 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 
 

§ 3 
1. Rekrutacja odbywa się w szkołach biorących udział w projekcie i poprzedzona jest akcją 

informacyjno-promocyjną skierowaną do uczniów i ich rodziców; 
 
2. Udział w projekcie jest dobrowolny; 
 
3. Do ubiegania się o udział w projekcie uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie 

następujące warunki: 
a) są uczniami szkół o których mowa w § 1 ust. 2; 
b) złożyli deklarację uczestnictwa  podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego na udział  

w projekcie; 
c) są zainteresowani udziałem w zajęciach w ramach projektu; 
d) przedstawili oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 
e) przedstawili oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku. 

4. Do projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie ze zdiagnozowanymi specyficznymi 
potrzebami edukacyjnymi  oraz uczniowie szczególnie uzdolnieni.  

5. W procesie rekrutacji będzie stosowana polityka równości płci (gender mainstreaming) – 
dokumentacja rekrutacyjna oraz materiały promocyjne podkreślać będą odrębność płci 
Uczestników Projektu.  

6. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację projektu 
na terenie szkół  do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych. 

7. Bieżący monitoring nad procesem rekrutacji Uczestników Projektu prowadzi Dyrektor 
szkoły. 
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§ 4 
 

1. Liczbę uczestników projektu wszystkich szkół podstawowych biorących udział w projekcie   
ustalono na  1974  uczniów. 

 

2. Uczeń może uczestniczyć w jednym lub kilku rodzajach zajęć  z zastrzeżeniem, że pesel  
uczestnika jest  liczony  tylko raz.  

 
 

Procedura rekrutacji grupy docelowej 
 

§ 5 
1. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w szkole biorącej udział w projekcie  

w terminach wskazanych niżej, z zastrzeżeniem ust. 2.: 

a) na I semestr roku szkolnego 2012/2013: od 1 czerwca  2012 r. do 10 września 2012 r., 
b) na II semestr roku szkolnego 2012/2013: od 3 stycznia 2013 r. do 21 stycznia 2013 r. 

 
2. W przypadkach szczególnych rekrutacja może przebiegać poza terminami wyznaczonymi  

w ust.1. 

 

3. Warunkiem ubiegania się o udział ucznia w projekcie jest złożenie następujących 
dokumentów: 

a) deklaracja uczestnictwa w projekcie (zał. nr 2 do Regulaminu); 
b)   formularz zgłoszenia  uczestnika do projektu podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego 

(zał. nr 3do Regulaminu); 
c) zgoda na wykorzystanie wizerunku ( zał. nr 4 do Regulaminu)  
d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisane  przez 

rodzica/opiekuna prawnego (zał. nr 5 do Regulaminu). 
 

4. Dokumenty o których mowa w pkt 3 należy składać w szkole realizującej projekt  
w terminie do: 

a) na I semestr roku szkolnego 2012/2013 - do 10 września 2012 r., 
b) na II semestr roku szkolnego 2012/2013 - do 21 stycznia 2013 r. 

 
5. Uczestnikami Projektu są uczniowie ze zdiagnozowanymi specyficznymi potrzebami 

edukacyjnymi, w tym szczególnie uzdolnieni uczniowie klas I-III szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Miasto Zabrze. 
 

6. Za rekrutację formalną Uczestników Projektu odpowiedzialny jest zespół w składzie: 
a. Dyrektor szkoły 
b. członkowie zespołu dokonującego w szkole rozpoznania potrzeb uczniów. 

 
7. Prace komisji rekrutacyjnej są udokumentowane protokołem i kończą się sporządzeniem  

i podpisaniem listy uczestników i listy uczestników rezerwowych. 
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8. O przyjęciu do projektu decydować będzie odpowiednio do zajęć: 

 
a) zajęcia wyrównawcze: pozytywne zaopiniowanie przez wychowawcę, nauczyciela 

przedmiotowego oraz pedagoga szkolnego- oparte na posiadanych przez ucznia 
orzeczeniach, opiniach lub wynikach w nauce; 

b) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych: pozytywne zaopiniowanie 
przez wychowawcę, pedagoga szkolnego oraz specjalistów psychologiczno-
pedagogicznych, oparte  na  wynikach w nauce. 
 

9. Przy zbyt dużej liczbie chętnych liczyć się będzie kolejność zgłoszeń. 
 

10. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządzany zostanie protokół  zawierający: 
a) wykaz osób z podziałem na spełniających i niespełniających kryteria określone w § 3; 
b) wykaz osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie- lista uczestników projektu  

z uwzględnieniem przypisania do konkretnej grupy dzieci opisanej we wstępie Regulaminu 
pkt 3  

c)  listę rezerwową  
Wyżej wymienione dokumenty należy sporządzić w 3 egz. (1 oryginał + 2 kopie 
potwierdzone za zgodność z oryginałem  )  

 
11. Wykaz osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa podlegają 

zatwierdzeniu przez szkolnego koordynatora projektu. Kopie list zostaną przekazane do 
Wykonawcy umowy na organizowanie danego rodzaju zajęć w  ramach projektu oraz  do 
organu prowadzącego- Wydziału Oświaty UM w Zabrzu. 

 

12. Uczestnik projektu zostaje powiadomiony przez szkolnego koordynatora o zakwalifikowaniu 
lub niezakwalifikowaniu do udziału w projekcie (zał. nr 6 do Regulaminu). 

 
Obowiązki uczestnika 

 
§ 6 

1. Uczniowie zakwalifikowani do udziału mają obowiązek punktualnie i regularnie uczestniczyć 
we wszystkich zajęciach przewidzianych programem projektu. 

 

2. Każdorazową nieobecność ucznia,  winien usprawiedliwić pisemnie rodzic/opiekun prawny, 
zgodnie ze szkolnymi procedurami u prowadzącego zajęcia. 

 

3. Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie w szczególnych sytuacjach uznanych 
przez szkolnego koordynatora projektu. Rezygnacja musi być złożona w formie pisemnej. 
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4. Uczeń wypełnia ankietę monitorującą rezultaty projektu przed przystąpieniem do projektu,  
w trakcie projektu oraz po zakończeniu swojego udziału w projekcie. 

5. Uczeń jest zobowiązany do udzielenia informacji związanych z uczestnictwem w projekcie 
instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację PO KL. 

 
Prawa Uczestnika Projektu 

§ 7 
1. Każdy Uczestnik projektu ma prawo do: 

a. zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objęty w projekcie (w imieniu 
dziecka  rodzic/ opiekun prawny) 

b. bezpłatnego udziału w zajęciach  prowadzonych  w ramach projektu  
c. otrzymania i użytkowania  pomocy dydaktycznych zakupionych  do prowadzonych 

zajęć, zgodnie z możliwościami szkoły. 
 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie  

§ 8 
1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, uczeń zobowiązany jest do złożenia 

pisemnego oświadczenia określającego przyczyny (w imieniu dziecka podpisuje rodzic/ 
opiekun prawny).  

2. Uczestnik Projektu zostaje skreślony z listy uczestników w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia 
pisemnej decyzji o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.  

3. Udzielania wsparcia zaprzestaje się, gdy uczestnik projektu: 
a. przerwał naukę w szkole, 
b. podczas zajęć prowadzonych w ramach projektu naruszył zasady współżycia 

społecznego i normy etyczne obowiązujące w szkole, 
c. w uzasadnionych przypadkach zgodnie z zapisami § 6 pkt 3 regulaminu, 

zrezygnował ze wsparcia. 
 

Przechowywanie dokumentacji rekrutacyjnej 
§ 9 

 
1. Kompletna dokumentacja rekrutacyjna każdego Uczestnika będzie przekazana do 

Wykonawcy umowy na organizację zajęć w projekcie, a tam przechowywana w osobnej 
teczce w miejscu, niedostępnym dla osób nieupoważnionych.  

 
2. Za moment zgłoszenia Uczestnika przyjmuje się datę, w której złożone zostały poprawnie 

wypełnione wymagane dokumenty oraz podpisane deklaracja uczestnictwa oraz 
oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu. 

 
 
 
\ 
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Uwagi końcowe 
 

§ 10 
 

1. Regulamin obowiązuje od dnia  1 czerwca 2012 r.  
 
2. Miasto Zabrze zastrzega sobie prawo do decydowania w sprawach spornych i nieobjętych 

Regulaminem. 
 
 
 
 
 
 
 
Spis załączników: 

1. Załącznik nr 1- wykaz szkół podstawowych biorących udział w projekcie 
2. Załącznik nr 2 - deklaracja uczestnictwa w projekcie 
3. Załącznik nr 3- d  formularz zgłoszenia  uczestnika do projektu 
4. Załącznik nr 4- zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


