REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Moja szkoła Gimnazjum im. C. Miłosza w Mierzęcicach moją szansą”
Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Moja szkoła Gimnazjum im.
C. Miłosza w Mierzęcicach moją szansą” (zwany dalej „Projektem”), współfinansowanym ze
środków Unii Europejskiej i realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie
równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i
średniego
dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

I.

Postanowienia ogólne

Ilekroć w regulaminie jest mowa o :
1. Projekcie - rozumie się przez to projekt nr RPSL.11.01.04.-24-003F/15 pn. „Moja
szkoła Gimnazjum im. C. Miłosza w Mierzęcicach moją szansą”, współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny (zwany
dalej „Projektem”)
2. Regulaminie Rekrutacji - rozumie się przez to Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie „Moja szkoła Gimnazjum im. C. Miłosza w Mierzęcicach moją szansą”
3. Uczestniku projektu – rozumie się przez to osobę, która została zakwalifikowana do
uczestnictwa w projekcie, ucznia klas I-III Gimnazjum im. Czesława Miłosza w
Mierzęcicach
4. Rodzicu/ opiekunie prawnym uczestnika projektu - rozumie się przez to rodzica/
opiekuna prawnego uczestnika projektu, o którym mowa w pkt. 3.
II.

Cel projektu

Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie szans edukacyjnych
uczniów gimnazjum wiejskiego przez wprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznowyrównawczych i pozalekcyjnych oraz wyjazdów edukacyjnych ukierunkowanych na
rozwój kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno –informatycznoprzyrodniczych i języków obcych oraz związanych z doradztwem edukacyjnozawodowym i wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez
realizację zajęć pedagogiczno-psychologicznych i innych o charakterze
terapeutycznym w okresie 01.10.2016 r. do 30.09.2018 roku.
1. Zajęcia realizowane będą w Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Mierzęcicach
2. Zajęcia wyjazdowe odbywać się będą w formie wyjazdów edukacyjnych
3. Projekt realizowany będzie w okresie od 10.2016 r. do 09.2018 roku
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III.

Kryteria wyboru uczestników projektu oraz warunki ich uczestnictwa
w projekcie

1. Projekt skierowany jest do uczniów
Gimnazjum im. Czesława Miłosza w
Mierzęcicach
2. Projekt zakłada rekrutację opartą na zasadzie równych szans, bez względu na status
społeczny, płeć, czynniki zdrowotne, dysfunkcje i niepełnosprawności.
3. Rekrutacja będzie przeprowadzana przez Komisję Rekrutacyjną
zgodnie z
Regulaminem Rekrutacji
4. Monitoring projektu przez koordynatora będzie w razie konieczności podstawą do
dodatkowego naboru
5. Przy wyborze uczestników Komisja Rekrutacyjna kierować się będzie następującymi
kryteriami:
5.1. Punkty
Ocena celująca – 6pkt
Ocena bardzo dobra – 5pkt
Ocena dobra – 4pkt
Ocena dostateczna – 3pkt
Ocena dopuszczająca – 2pkt
Ocena niedostateczna – 1pkt
5.2.Rekomendacje nauczycieli poszczególnych przedmiotów, wychowawców,
pedagoga szkolnego na rodzaj zajęć preferowanych dla indywidualnego ucznia w
celu najefektywniejszego rozwoju kompetencji kluczowych
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 5pkt
Zajęcia pozalekcyjne – 10pkt
6. Kryteria szczegółowe
6.1.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu kompetencji kluczowych






Zajęcia dla uczniów osiągających niskie wyniki w nauce co najmniej z jednego z
przedmiotów tj. matematyka, informatyka, chemia, fizyka, język obcy, uczniów
posiadających opinię z PPP lub/i uczniów wskazanych przez wychowawców,
pedagoga szkolnego, nauczyciela przedmiotu
Pierwszeństwo mają uczniowie z najniższą liczbą punktów uzyskaną w procesie
rekrutacji
W przypadku braku uczniów spełniających powyższe kryteria rekrutowani będą
uczniowie z listy rezerwowej lub w przypadku braku listy rezerwowej chętni
uczniowie.
Jeden uczeń może uczestniczyć w kilku zajęciach, w tym wyrównawczych lub
pozalekcyjnych

6.2.Zajęcia pozalekcyjne z zakresu kompetencji kluczowych dla uczniów
zdolnych
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Zajęcia dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce co najmniej z jednego z
przedmiotów – tj. matematyka, informatyka, chemia, fizyka, biologia, geografia,
język obcy lub/i uczniów wskazanych przez nauczyciela przedmiotu
Pierwszeństwo mają uczniowie z najwyższą liczbą punktów uzyskaną w procesie
rekrutacji
W przypadku braku uczniów spełniających powyższe kryteria rekrutowani będą
uczniowie z listy rezerwowej lub w przypadku braku listy rezerwowej chętni
uczniowie zainteresowani pogłębianiem wiedzy w danym obszarze
Jeden uczeń może uczestniczyć w kilku zajęciach, w tym wyrównawczych lub
pozalekcyjnych

6.3.Zajęcia pozalekcyjne z zakresu kompetencji kluczowych dla uczniów wybitnie
uzdolnionych


Zajęcia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce co najmniej z jednego z
przedmiotów tj. matematyka, informatyka, fizyka, biologia, geografia, język obcy
lub/i uczestniczących w konkursach.
 Pierwszeństwo mają uczniowie wskazani przez nauczyciela przedmiotu, a w
następnej kolejności uczniowie z najwyższą liczbą punktów uzyskaną w procesie
rekrutacji
 W przypadku braku uczniów spełniających powyższe kryteria rekrutowani będą
uczniowie z listy rezerwowej lub w przypadku braku listy rezerwowej uczniowie
zainteresowani intensywnym pogłębianiem wiedzy lub/i reprezentowaniem szkoły
w konkursach.
 Jeden uczeń może uczestniczyć w kilku zajęciach pozalekcyjnych

6.4.Wyjazdy edukacyjne



Wyjazdy edukacyjne dostępne dla wszystkich zainteresowanych uczestników
W przypadku większej liczby chętnych niż liczba miejsc pierwszeństwo mają
uczestnicy projektu wykazujący największą aktywność na zajęciach realizowanych
w ramach projektu (wskazanie prowadzących zajęcia)

6.5.Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 Pierwszeństwo mają uczniowie wskazani przez pedagoga szkolnego i
wychowawców na podstawie posiadanych opinii, orzeczeń, zaleceń i obserwacji
 W przypadku braku uczniów spełniających powyższe kryteria rekrutowani będą
zainteresowani uczestnicy projektu
6.6.Zajęcia i warsztaty z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego


Wszyscy uczestnicy projektu, według potrzeb i zainteresowań
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7. Dopuszcza się zwiększenie planowanej liczby uczestników poszczególnych zajęć po
konsultacji z prowadzącym, zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym i
założonymi do osiągnięcia celami.
8. Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani na dane zajęcia, mogą za zgodą
nauczyciela prowadzącego zajęcia, uczestniczyć w zajęciach, jako wolni słuchacze
wraz z uczestnikami zakwalifikowanymi, jeżeli ich udział nie wpłynie negatywnie na
osiągnięcie założonych celów.
9. Uczniowie, którzy zostali wpisani na listę rezerwową mogą, za zgodą nauczyciela
prowadzącego zajęcia, uczestniczyć w zajęciach, jako wolni słuchacze wraz z
uczestnikami zakwalifikowanymi do projektu. Wolni słuchacze mają pierwszeństwo w
zakwalifikowaniu do udziału w projekcie w przypadku skreślenia z listy uczestnika.
10. Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy
uczestników:
a) na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia -uzasadniony rażącym naruszaniem
zasad uczestnictwa w zajęciach lub/i zajęciach wyjazdowych
b) skreślenia ucznia z listy uczestników projektu dokonuje Koordynator Projektu
wskazując równocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej,
zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy
11. Regulamin Rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej www.gimmilosz.pl oraz
u Biurze Projektu

IV.

Obowiązki uczestników i opiekunów prawnych

1. Zgłoszenie do Biura Projektu:
a) dłuższej nieobecność dziecka na zajęciach.
2. Dodatkowe obowiązki uczestników wykonywane przez uczestników i opiekunów
prawnych uczestników:
a) wypełnienie ankiet monitorujących rezultaty projektu,
b) wypełnienie innych dokumentów związanych z realizacją projektu,
c) przestrzeganie regulaminu rekrutacji,
d) przestrzeganie punktualności.
V. Postanowienia końcowe
1. Realizator projektu ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu oraz wprowadzenia
dodatkowych postanowień.
2. Zajęcia realizowane w ramach Projektu odbywać się będą zgodnie z harmonogramem
zajęć. Za zgodą kierownika jednostki dopuszcza się zmianę terminów zaplanowanych
zajęć w razie konieczności dostosowania do celów realizowanego działania,
kalendarza szkolnego lub potrzeb uczestników.
3. W kwestiach nieopisanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Koordynator
Projektu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez czas trwania
Projektu.
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