REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście”
Projekt jest realizowany w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 20142020 – Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących
w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitalnego, na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPZP.08.03.00-32-K024/17-00 zawartej z
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.
§1
OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU
1.
2.

3.
4.
5.

Czas realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.03.2021.
Celem głównym projektu jest wdrożenie nowoczesnego systemu indywidualnej pracy z uczniami, który ma
doprowadzić do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia oraz zdobycia umiejętności
poruszania się po rynku pracy w czterech szkołach terenu Gminy Miasto Świnoujście.
Liczbę Uczestników/Uczestniczek projektu ustalono na poziomie 786 osób, w tym 713 uczniów.
Udział Uczestników/Uczestniczek w projekcie jest bezpłatny.
Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic oraz kadry pedagogicznej czterech szkół podstawowych, dla
których Gmina Miasto Świnoujście jest organem prowadzącym:
a) Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjr Henryka Sucharskiego;
b) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż.w. Mamerta Stankiewicza;
c) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I;
d) Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II.
§2
REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

I. Termin rekrutacji do projektu
1. Rekrutacja do projektu będzie ciągła.
2. Rozpoczęcie rekrutacji planowane jest na na wrzesień 2019 r.
3. Działania rekrutacyjne prowadzone będą we wszystkich czterech placówkach oświatowych objętych
projektem. Informacje o rekrutacji dostępne będę na stronie internetowej Gminy Miasto Świnoujście
oraz na stronach www szkół objętych projektem.
II. Warunki uczestnictwa w projekcie. Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja przeprowadzona zostanie w obrębie wymienionych w § 1 pkt. 5 czterech szkół podstawowych
na terenie Gminy Miasto Świnoujście, województwa zachodniopomorskiego.
2. W procesie rekrutacji przestrzegane będą zasady równości płci i równości dostępu do realizowanych zajęć
(w zakresie jaki umożliwia to zamknięty charakter grupy docelowej i samego projektu).
3. W momencie osiągnięcia zakładanej liczby osób zostanie stworzona lista rezerwowa składająca się
z min. 3 osób z na wypadek, gdyby uczestnik zrezygnował z przyznanego wcześniej wsparcia.
4. W przypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki projektu, do udziału w zajęciach zostanie zaproszona
pierwsza osoba z listy rezerwowej.
5. Za przeprowadzenie rekrutacji zgodnej z kryteriami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz
niniejszym regulaminie odpowiada Komisja Rekrutacyjna w 3 osobowym składzie.
6. Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest wypełnienie i złożenie w Sekretariacie szkoły
Formularza zgłoszeniowego, Oświadczenia dotyczące wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych oraz Deklaracji uczestnictwa w projekcie.
7. W przypadku osób niepełnoletnich dokumenty rekrutacyjne zostaną podpisane przez prawnych
opiekunów.
8. Wybór uczestników projektu nastąpi zgodnie z następującymi kryteriami:
Obligatoryjne:
- zamieszkują w rozumieniu przepisów KC na terenie województwa zachodniopomorskiego,
- są uczennicami/uczniami jednej ze szkół objętych projektem.
9. Utworzona
zostanie
lista
rankingowa
osób
zakwalifikowanych
do
udziału
w projekcie oraz osób na liście rezerwowej. Nie założono procedury odwoławczej.

10. Każdy z uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie o tym fakcie
powiadomiony.
11. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację projektu na terenie
szkół do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
12. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wybranie grup uczestników, którzy wezmą udział
w projekcie.
§3
FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE
I. Projekt zakłada następujące formy wsparcia dla uczniów:
1. Zajęcia logopedyczne
2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
3. Zajęcia socjoterapeutyczne
4. Terapia Biofeedback
5. Terapia Warnkego
6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
7. Zajęcia dla ucznia zdolnego
8. Warsztaty zajęciowe o profilu zgodnym z zainteresowaniem uczniów
9. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów klas VIII uczestniczących w projekcie.
II. Uczniowie mogą uczestniczyć w więcej niż jednej formie wsparcia pod warunkiem jednak, że wynika to
bezpośrednio z ich rzeczywistych potrzeb i możliwości.
III. Wszystkie zajęcia realizowane w projekcie są dla uczestników bezpłatne.
§4
PRAWA I OBOWIĄZKI
I. Obowiązki Uczestników projektu
Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu jest zobowiązany/a do udziału w przeznaczonych dla niego/niej
prowadzonych w ramach projektu formach wsparcia (opis w § 3).
II. Obowiązki Realizatora projektu
Do obowiązków Realizatora projektu należy:
1. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury służącej realizacji zajęć oraz dbałość o wyposażenie
umożliwiające realizację projektu;
2. Zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiednich do zakresu i tematyki zajęć;
3. Monitorowanie jakości udzielonego wsparcia na każdym etapie trwania projektu;
4. Zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie trwania zajęć.
III. Rezygnacja z udziału w projekcie
1. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie jest możliwa jedynie w przypadku losowych zdarzeń, których nie
dało się przewidzieć w momencie przystąpienia do projektu.
2. W przypadku rezygnacji dziecka z udziału w projekcie, opiekun prawny dziecka ma obowiązek
powiadomić dyrektora szkoły na piśmie (formularz rezygnacji dostępny jest na stronie www szkoły, na
podstronie projektu w zakładce Dokumenty rekrutacyjne)
3. Ostateczną decyzję o zasadności rezygnacji z udziału w projekcie podejmuje Koordynator projektu ze
strony Realizatora projektu.
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§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnik/Uczestniczka projektu jest zobowiązany/a do respektowania zasad niniejszego Regulaminu.
Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian i uzupełniania Regulaminu w trakcie trwania
projektu po uprzednim poinformowaniu osób będących Uczestnikami projektu.
Regulamin z wprowadzonymi zmianami dostępny będzie w biurze projektu oraz na stronie internetowej
projektu.
W sytuacjach nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, a odnoszących się do projektu, decyzje
podejmuje Koordynator projektu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły
i zasady wynikające z RPZP, a także przepisy wynikające z właściwych przepisów prawa polskiego.
Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.

