REGULAMIN PROJEKTU
„Wyprawa po wiedzę – wsparcie uczniów szkoły podstawowej Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Ogrodniczkach”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

§1. Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Projekt – Projekt pt. „Wyprawa po wiedzę – wsparcie uczniów szkoły podstawowej Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego

Funduszu

Społecznego

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa Podlaskiego (Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1.2 Wzmocnienie
atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego,
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych) – realizowany przez Fundację Majuskuła w
partnerstwie z Towarzystwem Przyrodniczym Dubelt i Firmą Misja Robotyka.
2. Rodzic – osoba, która zadeklarowała udział swojego dziecka w Projekcie, złożyła Formularz
rekrutacyjny oraz dokumenty weryfikujące spełnienie wymogów uczestnictwa w Projekcie.
3. Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie po podpisaniu Deklaracji
uczestnictwa.
4. Koordynator projektu – osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację projektu.
5. Dane osobowe – oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926, ze zm.).
6. Przetwarzanie danych osobowych – oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych
osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie,
udostępnienie i usuwanie.
7. Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

§2. Postanowienia ogólne
1. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego (Priorytet III, Działanie 3.1.2). Projekt ma na celu podniesienie poziomu

edukacji w szkole podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach, w zakresie
nauczania kompetencji kluczowych, rozwijania zainteresowań, kształtowania odpowiednich postaw.
2. Projekt realizowany jest przez Fundację Majuskuła z siedzibą w Białymstoku, ul. Chrobrego 3a/48,
w partnerstwie z Towarzystwem Przyrodniczym Dubelt z siedzibą w Juszkowym Grodzie, Juszkowy
Gród 17, 16-050 Michałowo oraz w partnerstwie z Misją Robotyka Stanisław Bejm, z siedzibą w
Dąbrówkach, ul. Leśna 1.
3. Regulamin Projektu określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie oraz zasady rezygnacji
z uczestnictwa w Projekcie.
4. Biuro Projektu mieści się w Białymstoku, ul. Chrobrego 3a/48, tel. 664 787 933.
5. Wsparcie realizowane w ramach Projektu skierowane jest do dzieci – uczniów Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Ogrodniczkach.
6. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2017 do 31.01.2018 r.

II REKRUTACJA
§ 3. Uczestnicy Projektu
1. Do Projektu zostanie przyjętych:
- 62 uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach.
Osoby te stanowią grupę docelową projektu.
2. Kryteria rekrutacyjne będą uwzględniały postulaty polityki równości płci i równości szans.
3. Do Projektu przyjętych zostanie:
- 32 uczniów na zajęcia z matematyki;
- 37 uczniów na zajęcia z języka angielskiego;
- 29 uczniów na zajęcia z informatyki;
- 31 uczniów na zajęcia z przyrody;
- 32 uczniów na zajęcia z robotyki;
- 5 uczniów na zajęcia socjoterapeutyczne.
4. Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie mają obowiązek uczestnictwa w warsztatach
rozwijających kreatywność. Wszyscy uczniowie klasy VI biorący udział w projekcie zostaną objęci
doradztwem edukacyjno-zawodowym.
§4. Proces rekrutacji
1. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem Projektu w sposób bezstronny, jawny i na
warunkach jednakowych dla wszystkich, w oparciu o dokumenty rekrutacyjne dostępne w szkole oraz

u nauczycieli. Niniejszy Regulamin Projektu stanowi integralną część dokumentacji rekrutacyjnej.
2. Zastrzega się, iż rekrutacja Uczestników Projektu będzie miała charakter otwarty.
3. Informacje o warunkach rekrutacji zostaną upublicznione, m.in.:
a) przez nauczycieli i Dyrekcję szkoły na spotkaniach z uczniami i rodzicami,
b) za pośrednictwem plakatów rozwieszonych w budynku szkoły.
4. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie powinny dostarczyć w terminie do 09.02.2017 r.
podpisany zestaw dokumentacji rekrutacyjnej, na który składają się:
a) wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny,
b) podpisany Regulamin Projektu.
5. W przypadku złożenia niekompletnej dokumentacji rekrutacyjnej (brak dokumentów,
niewypełnione pola formularzy, brak podpisów, dokumenty przygotowane przy użyciu formularzy
niezgodnych z wzorami dostępnymi w siedzibie Wnioskodawcy) będzie istniała możliwość
uzupełnienia braków w terminie wskazanym przez Koordynatora Projektu. W przypadku
nieuzupełnienia braków we wskazanym terminie zgłoszenie zostanie odrzucone na etapie oceny
formalnej.
Kandydat zostanie dopuszczony do udziału w rekrutacji pod warunkiem złożenia w okresie trwania
rekrutacji kompletnych i prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz spełnienia kryteriów
zawartych w Regulaminie Projektu.
6. Za proces rekrutacji odpowiada Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wnioskodawcę. W skład
Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: Koordynator projektu, Specjalista ds. organizacyjnych, Dyrekcja
szkoły.
7. Osoby ubiegające się o udział w Projekcie otrzymają informację o wyniku rekrutacji.
8. Weryfikacja formularzy zgłoszeniowych będzie przebiegała wg kryteriów:
- uczniowie kl. I-III – na podstawie opinii nauczyciela przedmiotu,
- uczniowie kl. IV-VI na podstawie średniej ocen z przedmiotów objętych projektem, problemów w
nauce, uczestnictwa w konkursach przedmiotowych z przedmiotów objętych projektem, opinii
nauczyciela przedmiotu
- uczniowie kl. I-VI w zakresie zajęć socjoterapeutycznych – na podstawie opinii psychologa
szkolnego, , posiadanych opinii PPP i orzeczeń o niepełnosprawności,
- na zajęcia dodatkowe i wyrównujące wiedzę uczniowie z opiniami i orzeczeniami otrzymają
dodatkowe 2 pkt.
9. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje Kandydatowi odwołanie.

10. Osoby, które złożą komplet dokumentów, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału
w Projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
11. Z osobami zakwalifikowanymi do uczestnictwa w Projekcie zostaną podpisane Deklaracje
uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie uczestnika projektu oraz stosowne umowy uczestnictwa
w projekcie.
§5. Rezygnacja oraz wypowiedzenie udziału w Projekcie
1. Uczniowie, którzy rozpoczęli udział w projekcie mają obowiązek ukończyć go, co wiąże się
z kontynuacją nauki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodniczkach w przyszłym roku
szkolnym.
2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik (jego rodzic / opiekun prawny) ma
obowiązek zwrócić wszelkie koszty poniesione przez Fundację Majuskuła na organizację zajęć,
w których on uczestniczył.
III POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Projektu wchodzi w życie z dniem 16.01.2017 r.
2. Rodzic / opiekun prawny ucznia pisemnie potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Projektu oraz
składa oświadczenie, iż jego treść jest dla niego zrozumiała, przyjmuje go do wiadomości
i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Akceptuję powyższy Regulamin Projektu i zobowiązuję się do przestrzegania postanowień niniejszego
Regulaminu Projektu.

……………………………………
(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)

……………………………………
(miejscowość, data)

