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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
"MOIM CELEM MOJA PRZYSZŁOŚĆ" W GMINIE CHORZELE
§1
Przedmiot regulaminu
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i udziału uczestników w projekcie pn. ,,Moim celem
moja przyszłość", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX
Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie
szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjny ich uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
§2

Postanowienia ogólne
Projekt pn. .Moim celem moja przyszłość", współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Beneficjentem jest Miasto i Gmina Chorze1e z siedzibą

w Chorzelach

ul. Stanisława

Komosińskiego l, 06-330 Chorzele, zwana dalej Beneficjentem.
Projekt realizowany jest przez Referat Oświaty ul. Stanisława Komosińskiego

w Chorzelach,

zwaną dalej Realizatorem.
Biuro projektu wraz z pełną dokumentacją

projektową

mieści się w Referacie Oświaty ul.

Stanisława Komosińskiego, tel. 29 751 5034.
Projekt skierowany jest do 121 uczniów

i uczennic

klas IV-VI

szkół gimnazjalnych

i

podstawowych, dla których Gmina Chorzele jest organem prowadzącym:
•

Publiczne Gimnazjum

•

Szkoła Podstawowa

w Krzynowłodze

Wielkiej;

w Zarębach;

• Publiczne Gimnazjum w Duczyminie
Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych Unii Europejskiej.

§3
Założenia Projektu
l.

Celem głównym projektu jest kompleksowe wsparcie w zakresie wyrównywania szans
edukacyjnych 121 uczniów (66 uczennic i 55 uczniów)
klas I-lIII
Publicznego
Gimnazjum w Krzynowłodze, Publicznego Gimnazjum w Duczyminie oraz klas IV-VI
Szkoły Podstawowej w Zarębach dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych
uczniów, ich predyspozycji psychofizycznych oraz celów programów rozwojowych szkół
w roku szkolnym 2013/2014.

2. Cele szczegółowe projektu to:
a) Dostosowanie poziomu wiedzy do wymagań podstawy programowej u uczestników o
zdiagnozowanych problemach edukacyjnych w roku szkolnym 2013/2014.
b) Wsparcie i intensyfikacja
c)

roku szkolnym 2013/2014.
Podniesienie świadomości wszystkich uczestników w zakresie funkcjonowania
pracy w kontekście wyboru dalszej ścieżki w roku szkolnym 2013/2014
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3.

Projekt będzie realizowany

4.

W ramach projektu będą realizowane

w okresie od l października
następujące

•
•

elearningowo
zajęcia językowe zakończone egzaminem TELC,
zajęcia komputerowe zakończone egzaminem ECDL-Start

•

wewnętrznym

•
•

Doradztwo zawodowo-edukacyjne:
zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego

5.

W ramach projektu realizowane

•
•

wyjazdy matematyczno-przyrodnicze
- Olsztyn
wyjazd kulturalno-naukowy
- Warszawa,

•
•
•

•

wspomagane

Zajęcia rozwijające:
zajęcia z języka polskiego,
zajęcia z matematyki,
zajęcia z przyrody,
zajęcia z historii
zajęcia komputerowe
Zajęcia wyrównawcze:
zajęcia z języka polskiego,
zajęcia z matematyki,
zajęcia z języka angielskiego,
zajęcia z chemii,
zajęcia z fizyki,
zajęcia z przyrody,
zajęcia z geografii.

•
•

•

zajęcia:

Zajęcia językowe i komputerowe:
zajęcie językowe zakończone egzaminem

•
•

•
•••••
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będą wycieczki edukacyjne:

§4
Rekrutacja do projektu
1. Rekrutacja będzie przeprowadzona
na terenie szkół: Publiczne Gimnazjum w Krzynowłodze
Wielkiej; Szkoła Podstawowa w Zarębach; Publiczne Gimnazjum w Duczyminie.
2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona
od 01.10.2013 r. do 03.01.2014 r.
3. Rekrutacja poprzedzona
będzie działaniami informacyjnymi
polegającymi
na informowaniu
rodziców w poszczególnych
szkołach o założeniach, działaniach i celach projektu. Ponadto,
informacja będzie udostępniona na stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie i
Urzędu Miasta i Gminy Chorzele.
3. W wyjątkowych
sytuacjach, uzgodnionych
przeprowadzona w innym terminie.
4. W każdej szkole powołana zostanie

z Realizatorem

Komisja

Rekrutacyjna,

dodatkowa

rekrutacja

może być

w skład której wchodzić

będą:

Kierownik projektu, Dyrektor szkoły, Pedagog szkolny.
5. Decyzję o zakwalifikowaniu
ucznia do udziału w projekcie oraz w poszczególnych
zajęciach
podejmuje
Komisja
Rekrutacyjna
na podstawie
m. in: wytypowanych
uczniów przez
nauczycieli

przedmiotów,

wychowawcy

6. Uczniowi zostaną zaproponowane
Gmina Chorzele

www.gminachorzle.pl
ul. Stanisława

Komosińskiego
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edukacyjnymi.
7. Uczniowie klas III gimnazjum uczestniczą z zajęciach z Doradztwo zawodowe i edukacyjne
7. Komisja Rekrutacyjna sporządza listę dzieci zakwalifikowanych
do uczestnictwa w projekcie
oraz listę rezerwową.
8. Proces rekrutacji zostaje zakończony
9. O możliwości
powiadomiony

uczestnictwa

Opinia
Zgoda
Zajęcia
Zajęcia

sporządzeniem protokołu z rekrutacji.
w projekcie, rodzic bądź opiekun

prawny

zostanie

przez wychowawcę.

10. Kryteria rekrutacyjne:
• Opinia nauczyciela
•
•
•
•

ucznia

przedmiotu

(0-1 pkt)

pedagoga (0-1 pkt)
rodziców na udział dziecka (warunek konieczny)
rozwijające (I punkt równy ocenie końcowej z przedmiotu 1-6)
wyrównawcze (1 punkt równy odwrotności oceny końcowej z przedmiotu

§5
Zasady uczestnictwa w projekcie
l. Udział uczestnika w projekcie rozpoczyna się od momentu podpisania
prawnego Deklaracji uczestnictwa w projekcie, udziału w zajęciach,

1-6)

przez rodzica/ opiekuna
zgody na przetwarzanie

danych osobowych.
2. Uczeń może uczestniczyć w więcej niż jednym rodzaju zajęć.
3. Zajęcia odbywać się będą na terenie szkół, do których uczęszczają uczestnicy projektu zgodnie z
harmonogramami
zajęć dostosowanymi do możliwości i potrzeb szkoły i rodziców.
7. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu
zajęć, o czym niezwłocznie
poinformuje rodziców uczestników projektu.
8. Z dniem zakwalifikowania
się ucznia do udziału w projekcie,
projektu zobowiązuje się do:
a) systematycznego
i punktualnego
zajęciach i niezwłocznego
b) wypełnienia

dokumentów

c) przestrzegania

uczestnictwa

pisemnego

regulaminu

rodzic/opiekun

prawny uczestnika

ucznia w organizowanych

w ramach projektu

usprawiedliwienia

niezbędnych

nieobecności,

do realizacji projektu,

uczestnictwa

w zajęciach,

d) bieżącego informowania o zmianach w danych teleadresowych.
9. Z dniem zakwalifikowania
się ucznia do udziału w projekcie, rodzic/opiekun
Projektu ma prawo do:
a) wglądu i modyfikacji

podanych

danych osobowych

udostępnionych

prawny uczestnika

na potrzeby projektu,

b) informacji o postępach ucznia,
c) konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.
10. Rezygnacja z udziału w projekcie dopuszczalna jest w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem
losowym lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia
w formie pisemnego oświadczenia
o
przyczynie rezygnacji, złożonego w terminie 14 dni od momentu zaistnienia wskazanych
przyczyn przez rodzica/opiekuna
prawnego.
11. Skreślenie uczestnika z udziału w projekcie
nieobecności przez uczestnika bez pisemnego
12.

zaświadczenia lekarskiego.
Decyzję o skreśleniu
Rekrutacyjnej.

uczestnika

O swojej decyzji powiadamia

Gmina Chorzele

www.gminachorzle.pl
ul. Stanisława

tel. 297516534

z

Komosińskiego

1,06-330

Ch orze le

listy

następuje w przypadku przekroczenia
30 %
usprawiedliwienia
przyczyn nieobecności lub
zajęć

Realizatora.

podejmuje

przewodniczący

Komisji
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l. Nadzór organizacyjny
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§6
Postanowienia końcowe
i merytoryczny nad realizacją projektu sprawuje Koordynator(Osoba

wyznaczona z urzędu) projektu.
2. Niniejszy "Regulamin" zatwierdza

oraz zmienia

Kierownik

Referatu

Oświaty

w Gminie

Chorzele.
3. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu, oraz w szkołach.

;(Ir
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www.gminachorzle.pl
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Komosińskiego

tel. 2975165

34
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