REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU
„Szkoła w działaniu – edukacja, rozwój, relacje”
realizowanego w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Grudziądzu,
ul. Chełmińska 121, 86-300 Grudziądz
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach
Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja
Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014–2020

§ 1 Słownik pojęć
1. Projekt – projekt „Szkoła w działaniu – edukacja, rozwój, relacje” współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna
edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie
ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014–2020
2. Beneficjent – „M.M. EDU” M. Modliborska, M. Tuszyńska s.c., ul Chełmińska 121, 86-300
Grudziądz.
3. Realizator: Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Grudziądzu
4. Biuro projektu – Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Grudziądzu
5. Uczestnik/czka projektu – zakwalifikowany zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
regulaminie Uczestnik/Uczestniczka projektu, bezpośrednio korzystający z wdrażanej
pomocy, zainteresowany udziałem w projekcie.
6. Koordynator szkolny – osoba, która koordynuje, zarządza oraz nadzoruje projekt na
terenie szkoły.
7. Komisja Rekrutacyjna – zespół osób weryfikujący dokumenty rekrutacyjne,
zatwierdzający listy Uczestników projektu, listy osób rezerwowych itp., powołany przez
Dyrektora szkoły objętej wsparciem (koordynator, koordynator szkolny, specjalista ds.
monitoringu).
8. EFS – Europejski Fundusz Społeczny

§ 2 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady rekrutacji na bezpłatne, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla
uczniów i uczennic NSP1 realizowane w ramach projektu „Szkoła w działaniu – edukacja,
rozwój, relacje”, w tym w szczególności zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury
kwalifikacyjnej oraz uczestnictwa w przedmiotowym projekcie.
2. Okres realizacji projektu trwa od 1 sierpnia 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.
3. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w NSP1 w Grudziądzu
poprzez udział 110 uczniów w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe i
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umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji 20
nauczycieli do 30 czerwca 2022 r.

§ 3 Zakres wsparcia
1.

2.

3.
4.
5.

Zakres wsparcia w ramach projektu obejmuje:
a) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających kompetencje
kluczowe (matematyczno-przyrodnicze, w tym z elementami innowacyjności,
przedsiębiorczości, umiejętności posługiwania się językami obcymi) oraz zajęć opartych
na metodzie eksperymentu dla uczniów w NSP1,
b) doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w sprzęt, materiały i pomoce dydaktyczne.
W ramach projektu przewidziano organizację następujących zajęć dodatkowych w
Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Grudziądzu:
a. Zajęcia informatyczne z programowania komputerowego kl. IV – VIII,
b. Zajęcia z języka angielskiego,
c. Zajęcia z języka niemieckiego,
d. Zajęcia informatyczne z robotyki,
e. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej,
f. Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z matematyki,
g. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego,
h. Zajęcia logopedyczne,
i. Zajęcia terapeutyczne rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
j. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
k. Zajęcia „Młodzi odkrywcy”,
l. Koło przyrodnicze,
m. Koło matematyczne,
Udział Uczestnika/Uczestniczki w projekcie jest bezpłatny.
Zajęcia w ramach projektu odbywać się będą zgodnie z obowiązującym harmonogramem
zajęć, opracowanym przez szkołę.
Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do harmonogramu zajęć.

§ 4 Uczestnicy projektu
1.

2.
3.

4.

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być osoba spełniająca następujące kryteria:
a) mieszka na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
b) jest uczniem/uczennicą w wieku szkolnym, który/a w czasie trwania projektu objęty/a
jest edukacją szkolną w placówce objętej wsparciem w ramach projektu,
Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu ma prawo do:
a) bezpłatnego udziału w formach wsparcia, przewidzianych w ramach projektu,
b) zgłaszania uwag i oceny wsparcia, w którym uczestniczy.
Rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika/Uczestniczki projektu ma prawo do:
a) zgłaszania uwag i oceny prowadzonych zajęć realizatorowi, koordynatorowi szkolnemu
lub koordynatorowi projektu,
b) wglądu i modyfikacji podanych danych osobowych udostępnionych na podstawie
potrzeby projektu, informacji o postępach ucznia oraz konsultacji z nauczycielami
prowadzącymi zajęcia.
Uczestnik/Uczestniczka
projektu
oraz
rodzic/opiekun
prawny
niepełnoletniego
Uczestnika/Uczestniczki projektu zobowiązany jest do:
a) zapoznania się z treścią i przestrzegania niniejszego Regulaminu,
b) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział
Uczestnika/Uczestniczki w projekcie,
c) udzielania informacji niezbędnych do ewaluacji projektu.
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§ 5 Zasady rekrutacji
1.

Warunkiem przystąpienia do projektu
projektu i dostarczenie go do szkoły.

jest

wypełnienie formularza zgłoszeniowego do

2.
3.

Rekrutacja prowadzona będzie w sierpniu i wrześniu 2021 r.
Wybór
Uczestników/Uczestniczek
projektu
zostanie
przeprowadzony
zgodnie
z poszanowaniem zasady równości szans, w tym równości płci.
4. Za rekrutację Uczestników/Uczestniczek odpowiedzialny jest koordynator szkolny wraz z
instruktorami i nauczycielami.
5. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w szkole.
6. Rekrutacja do projektu składa się z następujących etapów:
ETAP I: poinformowanie rodziców o realizowanym projekcie i ofercie zajęć pozalekcyjnych.
ETAP II: weryfikacja dokumentacji rekrutacyjnej.
ETAP III: sporządzenie listy Uczestników/Uczestniczek projektu oraz w miarę potrzeb list
rezerwowych,
ETAP IV: przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej w przypadku rezygnacji
Uczestnika/Uczestniczki projektu z listy podstawowej lub niewyłonienia pełnej listy
uczestników/Uczestniczek w trakcie rekrutacji podstawowej.
7. Kryteriami rekrutacji na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów będą:
a) status ucznia NSP1 – 1 pkt (wyciąg z Księgi Uczniów)
b) ocena na zakończenie semestru z przedmiotu na który zapisuje się uczeń: "1" - 3 pkt, "2" 2 pkt, "3" - 1 pkt (na podstawie opinii nauczycieli)
8. Kryteriami rekrutacji na zajęcia rozwijające będą:
a) status ucznia NSP1 – 1 pkt (wyciąg z Księgi Uczniów)
b) ocena na semestr z przedmiotu pkt 0-3, (1 pkt ocena 4, 2 pkt.ocena 5, 3 pkt ocena 6),
c) wysoka frekwencja – 5 pkt (na podstawie opinii nauczycieli)
9. Kryteriami rekrutacji na zajęcia specjalistyczne będą:
a) status ucznia NSP1 – 1 pkt (wyciąg z Księgi Uczniów)
b) uczniowie, u których zdiagnozowano specjalne potrzeby edukacyjne uczniów: orzeczenia
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 3 pkt, opinia z Poradni PsychologicznoPedagogicznej – 2 pkt, wskazanie n-la/pedagoga - 1 pkt (na podstawie ww. dokumentów)
c) uczniowie z niepełnosprawnością - 1 pkt (na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności);
10. Informacja
o
wynikach
rekrutacji
zostanie
przekazana
zakwalifikowanym
Uczestnikom/Uczestniczkom przez koordynatora szkolnego.
11. Każdy kandydat/kandydatka ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej
w terminie 2 dni roboczych od dnia opublikowania wyników przeprowadzonej rekrutacji.
Komisja Rekrutacyjna ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania w ciągu 2 dni
roboczych i w przypadku decyzji pozytywnej – zmiany wyników rekrutacji.

§ 6 Zasady rezygnacji i wykluczenia z projektu
1.

2.

Uczestnik/Uczestniczka projektu może zrezygnować z udziału w projekcie w trakcie jego
realizacji z ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych. Rodzic (opiekun prawny)
Uczestnika/Uczestniczki o rezygnacji powinien poinformować koordynatora szkolnego lub
Koordynatora projektu w formie pisemnej.
Uczestnik/Uczestniczka projektu ma obowiązek zgłaszania koordynatorowi szkolnemu
dłuższej nieobecności na zajęciach w ramach projektu.
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3.

W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/Uczestniczki projektu jego miejsce zajmuje
osoba z listy rezerwowej lub w przypadku jej braku przeprowadzona zostanie rekrutacja
uzupełniająca.

§ 7 Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Koordynatora projektu
i obowiązuje do zakończenia realizacji projektu.
Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie w przypadku zaistnienia istotnych
okoliczności, mających wpływ na realizację projektu.
Wszelkie zmiany treści niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
Aktualna treść regulaminu
dostępna
jest
w Biurze projektu oraz na stronie
internetowej szkoły.
Zatwierdziła:
Koordynator Projektu
Dyrektor
Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Grudziądzu
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