Regulamin
rekrutacji uczniów/uczennic i uczestnictwa w projekcie systemowym
,„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia
rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość””
§ 1. Informacje ogólne:
1. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie systemowym
„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia
rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość””, realizowanym w
Szkołach Podstawowych i Gimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Gąbin,
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.1.
„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, podziałanie 9.1.2
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”
w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
2. Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, Partnerem: Miasto i Gmina
Gąbin.
3. Projekt systemowy „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość””
jest realizowany w Szkołach Podstawowych i Gimnazjalnych z terenu Miasta i
Gminy Gąbin, tj. Szkoła Podstawowa im. Kornela
Makuszyńskiego
w Borkach, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gąbinie, Szkoła
Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Czermnie, Szkoła
Podstawowa im. Obrońców Dobrzykowa z 1939r. w Dobrzykowie, Szkoła
Podstawowa im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu, Szkoła Podstawowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu, Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Gąbinie, Gimnazjum w Dobrzykowie.
4. Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic
klas IV-VI szkół
podstawowych i gimnazjalnych klas I-III z terenu Miasta i Gminy Gąbin.
5. Głównym celem jest wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół
podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego
poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe
zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,
zdefiniowanych w dokumencie pn. "Kompetencje kluczowe w uczeniu się
przez całe życie - europejskie ramy odniesienia", stanowiącym załącznik do
Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie
(2006/962/WE).
6. Projekt jest dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu
Społecznego.
7. Udział w projekcie jest bezpłatny.
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8. Okres realizacji projektu: od 01.09.2014r. do 30.06.2015r.
§ 2. Oferowane formy wsparcia:

Zajęcia
z
przedmiotów
matematyczno
przyrodniczych
Zajęcia
związane
z
poradnictwem i doradztwem
edukacyjno - zawodowym

8h

8h

8h
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8h

8h
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6h
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10h
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12h

10h
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12h

2h

2h

4h

4h

2h

1h

2h

2h

Szkoła Podstawowa im.
Obrońców Dobrzykowa z
„1939 r.”

Gimnazjum w
Dobrzykowie

Zajęcia z nauki języka obcego

Szkoła Podstawowa w
Czermnie im. Władysława
Stanisława Reymonta
Szkoła Podstawowa w
Borkach
im. Kornela
Makuszyńskiego
Szkoła Podstawowa w
Nowym Grabiu im.
Marszałka Józefa
Piłsudskiego
Szkoła Podstawowa w
Nowym Kamieniu im.
Marii Kownackiej

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła Podstawowa im.
Marii Konopnickiej w
Gąbinie

Szkoła

Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Gąbinie

1. Projekt w okresie od września 2014r. do czerwca 2015r. obejmuje następujące
formy wsparcia, skierowane do uczniów, zgodnie z tabelą poniżej:

2. Formy wsparcia są prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć.
3. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian
w harmonogramie zajęć, rodzaju zajęć, liczbie zajęć oraz liczebności grupy.
4. Zajęcia obywają się na terenie szkoły lub w miejscu uzgodnionym przez
nauczyciela z dyrektorem szkoły.
5. Uczeń/uczennica musi uczestniczyć we wszystkich formach wsparcia, tj. 20
godzin (lekcyjnych) miesięcznie.
§ 3.Uczestnicy projektu:
1. Uczestnikiem projektu mogą być uczniowie i uczennice uczęszczający do klas
IV-VI szkół podstawowych oraz do klas I-III gimnazjów z terenu miasta i
gminy:
a) u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące
stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju,
b) osiągający niskie wyniki w nauce,
c) mają deficyty rozwojowe,
d) mają orzeczenie o kształceniu specjalnym,
e) mają dysfunkcje i zaburzenia rozwoju psychofizycznego,
f) wykazują uzdolnienia w określonych dziedzinach edukacji,
g) wyrażą chęć uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych.
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2. Udział uczestnika w projekcie rozpoczyna się od momentu zakwalifikowania
przez Komisję Rekrutacyjną.
§ 4. Rekrutacja:
1. Rekrutacja będzie prowadzona od 9 czerwca 2014r. od godziny 9:00 do
13 czerwca 2014r. do godziny 14:30.
2. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z kryterium równości szans, w tym
równości płci.
3. Rekrutację przeprowadzi Zespół Rekrutacyjny powołany przez Burmistrza
Miasta i Gminy Gąbin.
4. Zespół Rekrutacyjny sporządzi listę uczniów i uczennic zakwalifikowanych
do uczestnictwa w projekcie oraz listę rezerwową.
5. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół
Rekrutacyjny protokołu z rekrutacji oraz podaniem do wiadomości – listy
osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
6. Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin zatwierdza listy uczestników projektu.
7. Uczniowie i uczennice zakwalifikowani do projektu wypełniają najpóźniej
w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć Deklarację uczestnictwa w projekcie
systemowym oraz Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych (Oświadczenie uczestnika projektu
o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Dane uczestnika
projektu).
8. Dokumentacja projektu jest przechowywana w biurze projektu w Urzędzie
Miasta i Gminy Gąbin.
9. Formularz rekrutacyjny dostępny jest na stronie internetowej szkół, stronie
UMiG Gąbin www.gabin.pl, jak i w sekretariatach szkół podstawowych i
gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Gąbin.
10. W wyniku rekrutacji zostaną utworzone grupy projektowe, które będą liczyły
następującą liczbę uczestników:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

szkoła
SP Nowy Kamień
SP Nowe Grabie
SP Borki
SP Czermno
SP Dobrzyków
SP Gąbin
Gimnazjum Gąbin
Gimnazjum Dobrzyków

liczba uczestników
w grupie
projektowej
22
17
20
15
17
16
24
25
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§ 5. Obowiązki uczestników:
1. Każdy uczestnik projektu zobowiązuje się do:
a) systematycznego uczestnictwa w zajęciach, zgodnie z harmonogramem zajęć,
b) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i testów umiejętności dla celów ewaluacji
i monitorowania projektu,
c) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział
w projekcie i usprawiedliwiania ewentualnej nieobecności na zajęciach,
d) zapoznania się z treścią i przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
2. Zaprzestaje się wsparcia uczestnikowi projektu w przypadku:
a) przerwania przez uczestnika nauki w szkole,
b) rezygnacji z uczestnictwa w projekcie,
c) naruszenia podczas zajęć prowadzonych w ramach wsparcia zasad
współżycia społecznego i norm wychowawczych, obowiązujących w szkole.
3. Każda nieobecność ucznia na zajęciach musi być usprawiedliwiona przez rodzica
lub prawnego opiekuna.
4. Dopuszczalna nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na zajęciach może
wynieść nie więcej niż 20% godzin wszystkich zajęć łącznie w okresie od września
do grudnia 2014r. oraz od stycznia do czerwca 2015r.
5. W przypadku, gdy liczba nieusprawiedliwionych nieobecności przekracza 20%,
uczeń zostaje skreślony z listy uczestników zajęć, w jego miejsce koordynator
projektu za zgodą dyrektora wyznacza ucznia z listy rezerwowej.
6. W przypadku rezygnacji ucznia z uczestnictwa w projekcie, rodzic lub prawny
opiekun zobowiązany jest do pisemnego złożenia oświadczenia z uzasadnieniem
przyczyny rezygnacji.
7. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników Projektu podejmuje Komisja
Rekrutacyjna w ciągu 3 dni roboczych i powołuje następnego ucznia z listy
rezerwowej.
§ 6. Postanowienia końcowe:
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.06.2014r. i obowiązuje
do 30.06.2015r.
2. Niniejszy Regulamin zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin.
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
Regulamin opracował Zespół Rekrutacyjny powołany przez Burmistrza Miasta
i Gminy Gąbin.
Zatwierdził :
Załączniki:
1. Formularz zgłoszenia dziecka wraz ze zgodą o przetwarzaniu danych osobowych.
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Formularz zgłoszenia dziecka na zajęcia pozalekcyjne odbywające się
w ramach projektu
Część I. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU (DZIECKA)

Lp. Nazwa
1.
Imię (imiona)
2.
Nazwisko
Dane
3.
uczestnika
4.

Płeć

kobieta
mężczyzna

□
□

miejski
wiejski

□
□

Wiek w chwili przystępowania do projektu

5.

PESEL

6.
7.
8.
9.

Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość

10.

Obszar

11.
Dane
kontaktowe 12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kod pocztowy
Województwo
Powiat
Telefon stacjonarny
Telefon komórkowy
Adres poczty elektronicznej (e-mail)
Data rozpoczęcia udziału w projekcie
Data zakończenia udziału w projekcie

Dane
19.
dodatkowe

Pieczęć lub nazwa szkoły podstawowej

DEKLARACJA UCZESTNICTWA DZIECKA W ZAJĘCIACH
Zgłaszam dziecko do udziału we wszystkich następujących rodzajach zajęć: Zajęcia z nauki języka obcego; Zajęcia z
przedmiotów matematyczno - przyrodniczych; Zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym w
ramach projektu: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje
kluczowe – „Moja przyszłość””.
OŚWIADCZENIA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem
faktycznym.
Jestem świadomy/a, że koszt uczestnictwa dziecka w projekcie pokrywany jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Mazowieckiego.
Jestem świadomy/a, że:
1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Opuszczenie zajęć usprawiedliwia:
- pisemne usprawiedliwienie rodziców wyjaśniające przyczynę nieobecności,
- zwolnienie lekarskie.
b) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów.
2. Uczestnictwo w zajęciach będzie dokumentowane listą obecności w dzienniku zajęć uzupełnianą przez nauczyciela na
każdych zajęciach.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
prawnego* uczestnika projektu

Czytelny podpis
rodzica/opiekuna prawnego*
uczestnika projektu

Czytelny podpis uczestnika
projektu
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Część II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe
zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość”” jest Minister Rozwoju Regionalnego, adres:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
a Marszałek Województwa Mazowieckiego, adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
jako instytucja pośrednicząca, jest upoważniony do przetwarzania tych danych.
Ww. dane osobowe zbierane są w celu realizacji projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość””, na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) oraz rozporządzeń
unijnych regulujących kwestie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
prawnego* uczestnika projektu

Czytelny podpis
rodzica/opiekuna prawnego*
uczestnika projektu

Czytelny podpis uczestnika
projektu

Część III. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Udzielam Województwu Mazowieckiemu nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania
zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka, uczestniczącego w realizacji projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych
uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość””, bez
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie
wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji dot. projektu
„Moja przyszłość”.
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
prawnego* uczestnika projektu

Czytelny podpis
rodzica/opiekuna prawnego*
uczestnika projektu

Czytelny podpis uczestnika
projektu

*niepotrzebne skreślić
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