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     w Starej Białej 

     z dnia 07 września 2018 r. 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU 

 

„Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biała" 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ,Oś 

priorytetowa X "Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i 

młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” oraz ze 

środków Budżetu Państwa. 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW 

 

§ 1. POSTANOWEINIA OGÓLNE 

 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu. 

2. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są u Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Starej Białej  oraz u szkolonego koordynatora projektu, Pani Edycie Matlęga. 

 

§ 2. INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Projekt o tytule „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara 

Biała” realizowany jest w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej  od 

01.09.2018 r. do 30.06.2019 r. 

2. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II 

w Starej Białej.   

3. W projekcie bierze udział 70  uczniów (35 dziewczynek i 35 chłopców), w tym 2 uczniów z 

niepełnosprawnością. 70 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej  

będzie uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych i nabędą kompetencje kluczowe, niezbędne 

na rynku pracy.  
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§ 3. CELE PROJEKTU 

1. Podniesienie u 70 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej.  

kompetencji kluczowych (matematyczno- przyrodniczych  i językowych) w klasach  

IV-VIII, w tym: 

- Podniesienie u 20 uczniów kompetencji kluczowych w zakresie realizacj zajęć rozwijających 

koło biologiczno - chemiczne (2 grupy x 10 os- po 30 h na grupę) 

- Podniesienie u 20 uczniów kompetencji kluczowych w zakresie realizacj zajęć rozwijających 

– koło matematyczne (2 grupy x  10 osób x 30h na grupę); 

- Podniesienie u 20 uczniów kompetencji kluczowych w zakresie realizacj zajęć rozwijających 

– koło z j. angielskiego (2 grupy x  10 osób x 30h na grupę); 

- Podniesienie u 10 uczniów kompetencji kluczowych w zakresie realizacji zajęć 

rozwijających TIK (1 grupa x  10 osób x 30 h na grupę); 

- Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia 

dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego (2 grupy x 8 os - po 30 h na grupę). 

3. Doposażenie dwóch  pracowni przyrodniczych w zestawy pomocy dydaktycznych m.in.:  

przyrządy i urządzenia do obserwacji, preparaty do obserwacji mikroskopowych, przyrządy do 

pomiarów i wykonywania doświadczeń, sprzęt laboratoryjny, sprzęt IT, odczynniki 

chemiczne, sprzęt ochronny, mapy, modele, plansze przewodniki, atlasy, itp.  

4. Doposażenie jednej pracowni matematycznej: m.in. kalkulatory naukowe, gry 

matematyczne, bryły geometryczne, siatki brył i figur geometrycznych, bryły nieregularne, 

tablica układ współrzędnych, plansze dydaktyczne, przybory tablicowe, przyrządy, liczydło 

dydaktyczne, zestaw miar, zestawy przyrządów do mierzenia jednostek objętości, itp. 

§ 4. ZASADY REALIZAJI PROJEKTU 

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie oraz zachowania zasad 

sprawiedliwej rekrutacji, i z zachowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn wobec 

wszystkich zainteresowanych projektem uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Starej Białej podjęte zostaną następujące działania. 
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1. Akcja informacyjno - promocyjna, zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz 

regulaminu uczestnictwa na stronie internetowej Beneficjenta, na szkolnej stronie 

internetowej, na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej.   

Informacja na temat realizowanego projektu będzie przekazywana każdorazowo przez 

nauczycieli podczas zebrań z rodzicami, jak również będzie przekazywana przez dziennik 

elektroniczny, funkcjonujący w szkole.  

2. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej będą mogli wziąć udział 

w następujących zajęciach pozalekcyjnych: 

- Koło biologiczno - chemiczne (2 grupy x 10 os- po 30 h na grupę) 

- Koło matematyczne (2 grupy x 10 os- po 30 h na grupę) 

- Koło z języka angielskiego (2 grupy x 10 os- po 30 h na grupę) 

- Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia 

dydaktyczno - wyrównawcze z j. polskiego (2 grupy x 8 os- po 30 h na grupę do zrealizowania) 

- Zajęcia rozwijające z TIK (1 grupa x 10 os- 30 h na grupę do zrealizowania). 

3. Kryteria rekrutacji uczniów:  

FORMALNE: 

- status ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej – pierwszeństwo 

w rekrutacji mają osoby z niepełnosprawnościami.  

- zgoda rodziców/opiekunów (podpisane oświadczenie uczestnika, formularz zgłoszenia 

dziecka na zajęcia pozalekcyjne).  

MERYTORYCZNE: 

1. Rekrutacja na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  

– Wymagana średnia ocen w roku szkolnym 2017/2018 poniżej 3,5 na podstawie arkusza ocen 

– wag. 5 

2. Rekrutacja na zajęcia rozwijające  

- Wymagana średnia ocen w roku szkolnym 2017/2018 powyżej 3,5 na podstawie arkusza ocen 

– wag. 5 

- Wymagana równa lub powyżej 4 z przedmiotu którego dotyczą zajęcia. Uczniowie z oceną 

powyżej 4 będą mieli pierwszeństwo udziału w danych zajęciach. 

3. Rekrutacja na zajęcia specjalistyczne - opinia PPP, opinia pedagoga, zgłoszenie problemów 

ucznia przez wychowawcę lub rodziców, orzeczenie o niepełnosprawności. 
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4. Proces rekrutacji uczniów obejmuje: 

- złożenie „Formularza zgłoszeniowego dziecka na zajęcia pozalekcyjne" 

- analiza kryteriów rekrutacji 

- listy uczniów zakwalifikowanych i listy rezerwowe 

5. Rekrutacja do projektu - 10.09.2018 r. - 30.09.2018 r.  

6. W celu zakwalifikowania ucznia na zajęcia zgodnie z jego potrzebami edukacyjnymi 

opracowano diagnozę wstępną na podstawie sprawdzianów, testów, ankiet i obserwacji 

uczniów. 

7. Uczeń może wziąć udział w więcej niż jednej formie zajęć. 

8. Zespół do spraw rekrutacji w oparciu o złożone wstępne deklaracje uczestnictwa i kryteria 

ustala listy zasadnicze uczniów oraz listy rezerwowe. 

9. Po zakończeniu rekrutacji rodzic/opiekun prawny ucznia składa Oświadczenie uczestnika 

projektu (Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu), przy czym odmowa 

podpisania przez przedstawiciela ustawowego oświadczenia uczestnictwa w projekcie będzie 

równoznaczna z rezygnacją z udziału ucznia w projekcie. 

10. Po zakończeniu rekrutacji Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej   

składa do szkolnego koordynatora projektu listy uczestników z oświadczeniem uczestnictwa 

oraz formularzem zgłoszeniowym dziecka. 

11. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację 

projektu na terenie szkoły do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych. 

12. Lista uczniów  zakwalifikowanych  na  poszczególne  zajęcia  dostępna będzie 

u szkolnego koordynatora projektu. 

13. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasad równości szans, 

w tym płci, dbałości o prawdziwe równe szanse dla chłopców i dziewczynek. 

14. Etapem kończącym proces rekrutacji jest posiadanie dokumentacji rekrutacyjnej 

uczestników projektu. 
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§ 5. PRAWA UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do: 

a) bezpłatnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu 

b) bezpłatnego korzystania z pomocy dydaktycznych będących na wyposażeniu szkół 

     § 6. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do: 

a) wypełniania testów sprawdzających wiedzę, 

b) wypełniania ankiet ewaluacyjnych, 

c) udostępniania swoich danych osobowych na potrzeby projektu, 

d) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt, urządzenia 

i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w trakcie realizacji projektu 

§ 7. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 

a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem 

b) wypełnienie Formularza zgłoszenia dziecka na zajęcia pozalekcyjne 

c) złożenie Oświadczenia uczestnika projektu 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub 

wprowadzenia dodatkowych zmian. 

3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu. 

 

 

………………………………………………. 

     Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie uczestnika projektu 

2. Formularz zgłoszenia dziecka na zajęcia pozalekcyjne odbywające się w ramach projektu  

3. Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego 

4. Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku 


