Regulamin rekrutacji uczniów i uczennic do projektu
„Wiedza moją potrzebą”
1. Projekt jest realizowany w latach 2017–2019 w Szkole Podstawowej im. 11
Listopada w Żółwinie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu,
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna
w ramach ZIT.
2. Adresatem projektu jest 151 uczniów i uczennic klas: IV, V, VI, VII, II Gim, III Gim.
3. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie od 2 października 2017 do 31 października 2017.
4. Udział uczniów i uczennic w zajęciach jest nieodpłatny.
5. Działania zaplanowane w projekcie to :
-

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, fizyki/chemii

-

zajęcia rozwijające z matematyki i języka angielskiego

-

koła zainteresowań: informatyczne i szachowe

-

zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego

-

wyjazdy edukacyjne

6. Zajęcia realizowane będą w szkole od listopada 2017 do czerwca 2018 i od września
2018 do maja 2019 w liczbie 1252 godzin.
7. Uczestnicy zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach przez cały okres realizacji projektu
tj. 2017/2018 i 2018/2019*.
8. Liczba godzin do poszczególnych rodzajów zajęć i dla poszczególnych klas jest
dostępna w szkole.
9. Rodzice zainteresowani udziałem swoich dzieci w projekcie są zobowiązani do złożenia
pisemnej deklaracji w terminie do 20 października 2017 r. do szkolnego koordynatora**
10. Naboru

do

grupy

projektowej

dokonuje

szkolny

koordynator

przy

wsparciu

nauczycieli i dyrektora szkoły spośród uczniów, których rodzice zadeklarują na piśmie udział
swoich dzieci w projekcie**
11. Dokonując naboru uczniów do grupy projektowej przyjęto następujące kryteria:
11.1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
- pierwszeństwo osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

- oceny na zakończenie poprzedniego roku szkolnego
- opinia nauczyciela o potrzebie wsparcia
11.2. zajęcia rozwijające dla uczniów i uczennic zdolnych
- oceny na zakończenie poprzedniego roku szkolnego
- opinia nauczyciela
11.3. koła zainteresowań
- informatyczne: zgłoszenia chętnych + opinia nauczycieli informatyki
- szachowe: zgłoszenia chętnych + opinia nauczycieli matematyki
11.4. doradztwo edukacyjno – zawodowe
- dla wszystkich uczestników projektu
11.5. wyjazdy edukacyjne
- dla wszystkich uczestników projektu
11.6. z uwzględnieniem zasady równości szans dziewcząt i chłopców w dostępie
do działań realizowanych w ramach projektu
12. W przypadku liczby zgłoszeń przewyższających liczbę miejsc zostanie utworzona lista
rezerwowa.
13. Uczeń zakwalifikowany do udziału w projekcie może zostać skreślony z listy
uczestników w przypadku:
13.1. niezłożenia przez rodziców/opiekunów prawnych podpisanych dokumentów
w tym: deklaracji uczestnictwa, danych uczestnika i zgody na przetwarzanie
danych osobowych*
13.2. zaprzestania nauki w szkole biorącej udział w Projekcie
13.3. na wniosek nauczyciela prowadzącego, w przypadku rażącego naruszenia
zasad zachowania na zajęciach
13.4. nieusprawiedliwionego opuszczenia powyżej 20% zajęć.
14. Na miejsce skreślonego ucznia włączony do projektu zostaje uczeń z listy rezerwowej.

*nie dotyczy uczestników klas III Gim, którzy kończą zajęcia w projekcie w 2018 r.
**w przypadku uczestnictwa osoby nieletniej dokumenty powinny być podpisane przez daną osobę, jak również
przez jej rodzica/opiekuna prawnego

