REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU
§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji do Projektu „Równi w przyszłość- zapewnienie równego dostępu do wysokiej
jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice” nr RPDS.10.02.02-02-0005/17 ”(zwanego dalej „Projektem”).
1.
2.
3.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach RPO WD 2014-2020.
Projekt jest realizowany przez Gminę Siechnice
Projekt realizowany w okresie od 01.12.2017 r. do 30.11.2018 r.
§2
Ogólne zasady
1. Komisja Rekrutacyjna składa się z koordynatora projektu i asystenta koordynatora z danej szkoły.
2. Dokumenty rekrutacyjne stanowią: formularz rekrutacyjny z oświadczeniami, deklaracja uczestnictwa i regulamin
projektu i regulamin rekrutacji
3. Uczestnik/uczestniczka projektu to uczeń/uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w
Siechnicach, w którego imieniu rodzic/opiekun prawny podpisał deklarację uczestnictwa w Projekcie oraz
nauczyciel/ka zatrudniony/a w tychże szkołach, który/a podpisał/a osobiście taką deklarację.
4. Kryterium formalne, które musi zostać spełnione aby uczestniczyć w działaniach projektowych: uczeń/uczennica
uczący się w szkołach objętych projektem, nauczyciel/nauczycielka zatrudnieni w szkołach objętych projektem.
5. Cel projektu: Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji oraz wyrównanie szans edukacyjnych
u 601 uczniów (287D,314C)2 szkół podstawowych i 1 gimnazjum (od 1 września 2017 r SP nr 2 w Siechnicach) z Gminy
Siechnice, osiągających najsłabsze wyniki edukacyjne w skali ZIT poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości
edukacji podstawowej i gimnazjalnej w wyniku wdrożenia atrakcyjnych i innowacyjnych metod edukacyjnych
zaspokających szeroki wachlarz zainteresowań uczniów oraz zwiększenie oferty edukacyjno-wychowawczoprofilaktycznej, zgodnej z indywidualnymi potrzebami, w tym podniesienie poziomu kompetencji 1 pedagoga
szkolnego w zakresie Biofeedback w okresie roku szkolnego 2017/2018.
6. Otwarty charakter rekrutacji oznacza, że rekrutacja jest prowadzona w sposób gwarantujący zachowanie równych
szans, w tym równości płci. Jedna osoba może być objęta więcej niż 1 formą wsparcia.
7. Termin rekrutacji: 04.12.2017-14.12.2017, rekrutacja uzupełniająca 14.12.2017-21.12.2017. W przypadku
nieosiągnięcia zamierzonej liczby uczestników w założonym okresie rekrutacji, komisja rekrutacyjna może wydłużyć
czas trwania rekrutacji.Uczestnicy, którzy nie zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie, zostaną umieszczenie na
liście rezerwowej. W razie przerwania udziału w projekcie przez któregoś z uczestników, możliwe jest przyjęcie
uczestnika z listy rezerwowej.
1.
Biuro projektu: Urząd Miejski w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, pok. 104
§3
Kryteria rekrutacji uczniów i uczennic

1. I etap kryterium obligatoryjne- dokumenty do złożenia przez rodziców: Deklaracja uczestnictwa w projekcie, zgody na
przeważanie danych osobowych; orzeczenie lub opinia z poradni psychiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi (jeśli dotyczy).
II etap: kwalifikacja wg kryteriów oceny wynikającej z przeprowadzonych diagnoz Uczestników Projektu:
rekrutacja do zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących zainteresowania, specyficzne potrzeby edukacyjne
w kontekście osiągania wysokich wyników w nauce ( uczniowie szczególnie uzdolnieni, na podstawie diagnozy, osiągnięć
szkolnych): spełnia 1 pkt, nie spełnia 0 pkt
rekrutacja do zajęć dla uczniów z problemami: zdiagnozowane opóźnienia i problemy edukacyjne ( na podstawie diagnozy,
opinii PPP, diagnozy opiekuńczo-wychowawczej ): spełnia 1 pkt, nie spełnia 0 pkt
Do projektu będą kwalifikowani w pierwszej kolejności uczniowie i nauczyciele z najwyższą punktacją na podst. w/w
kryteriów, a w przypadku niedostatecznej liczby miejsc decyduje kryterium pomocnicze - kolejność zgłoszeń.
2. W przypadku rezygnacji osoby z udziału w projekcie, na jej miejsce zostanie przyjęta kolejna osoba z listy rezerwowej.
Rekrutacja nauczycieli:
I etap kryterium obligatoryjne: Dokumenty do złożenia przez kandydata: Deklaracja uczestnictwa w projekcie, zgoda na
przetwarzanie danych os., II etap dokumenty potwierdzające kwalifikacje – kopia dyplomu ukończenia studiów oraz
specjalizacji I stopnia - Spełnia 1 pkt, nie spełnia o pkt
Rekrutacja w ramach projektu do następujących zajęć:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach:













Zajęcia z matematyki rozwijające uzdolnienia uczniów kl. IV: „Matematyczne zakręty” : 4 grupy po 8 osób (4D,4C) ,
każda grupa 28 h lekcyjnych; W ramach zajęć odbędzie się wyjazd do Instytutu Matematyki Uniwersytetu
Wrocławskiego;
Zajęcia w zakresie Biofeedback oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Piszę, czytam, liczę, rozumiem” dla
uczniów klas I-IV: Biofeedback po 10 h dla 8 osób (7C, 1 D), zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: 11 grup po 5 osób
(35C, 20D), każda grupa po 28h;
Wycieczka edukacyjna dla uczniów klas II i III do Hydropolis we Wrocławiu: 74 uczniów
Zajęcia matematyczno- przyrodnicze rozwijające uzdolnienia uczniów klas VII „Wyrachowana przyroda”: 2 grupy po
8 osób (7C,9D), każda grupa po 28H; W ramach zajęć odbędzie się wyjazd do Instytutu Matematyki Uniwersytetu
Wrocławskiego;
Zajęcia przyrodnicze rozwijające uzdolnienia uczniów dla klas IV „Mogę zostać Arystotelesem”: 4 grupy po 8 osób
(15C,17D), każda grupa po 28h;
Zajęcia przyrodnicze rozwijające uzdolnienia uczniów kl. V-VI „Przyrodnicza księga liczb”: 5 grup po 8 osób (19C,
21D), każda grupa po 28h; W ramach zajęć odbędzie się wyjazd do Instytutu Matematyki Uniwersytetu
Wrocławskiego;
Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla uczniów klas III-VII „Odkrywam świat z językiem angielskim” : 11 grup
po 8 osób (42 C, 46D), każda grupa po 56h;
Zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia w zakresie informatyki dla klas III-VII „Geniusze nowej generacji Y”: 10
grup po 8 osób (37D, 43C), każda grupa po 28h;

Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach:









Koło informatyczne dla uczniów uzdolnionych „Pismo obrazkowe… czy nadal istnieje”: 2 grupy po 8 osób ( 8C, 8D),
każda grupa po 60h;
Zajęcia specjalistyczne metodą RSA Biofeedback: 10 osób (7C,3D), każda osoba po 25h;
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla osób z dysleksją „Dysleksja- nowe możliwości”: 4 grupy po 5 uczniów
(4D,16C), każda grupa po 60h;
Zajęcia przyrodnicze „Szkiełkiem i okiem przyrodnika”: 2 grupy po 8 osób ( 8C,8D), każda grupa po 60h, w ramach
zajęć odbędzie się wycieczka do Jury Krakowsko- Częstochowskiej;
Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z języka angielskiego „Ścieżkami Wielkiej Brytanii i Londynu”: 4 grupy po 8 osób
(16C,16D), każda grupa po 240h;
Koło matematyczne „Matematyka podana inaczej : 2 grupy po 8 osób (6C,10D), każda grupa po 60h;
Zajęcia wyrównawcze z matematyki: 4 grupy po 8 osób (21C,11D), każda grupa po 60h;
Koło geograficzne „Zrozumieć ziemię”: 2 grupy po 8 osób ( 8C,8D), każda grupa po 60h. W ramach zajęć odbędzie
się wycieczka edukacyjna „Na agaty”;

Publiczna Szkoła Podstawowa w Św. Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia:


Koło przyrodnicze dla uczniów uzdolnionych klas IV-VII „Woda źródłem życia”: 22 grupy (89C,86D);
Kółko przyrodnicze kl. IV 240h
Kółko przyrodnicze kl. V 150h
Kółko przyrodnicze kl. VI 120h
Kółko przyrodnicze kl.VII 150h
W ramach zadania odbędzie się wycieczka edukacyjna do Hydropolis we Wrocławiu oraz do Centrum Naukowego
Kopernik w Warszawie.



Koło matematyczne dla uczniów uzdolnionych oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi kl. IV-VII „Z
matematyką na Ty”; 22 grupy (89C, 86D)
Kółko matematyczne kl. IV 240h
Kółko matematyczne kl. V 150h
Kółko matematyczne kl. VI 120h
Kółko matematyczne kl.VII 150h
W ramach zadania odbędzie się wycieczka edukacyjna do Explorapark do Wałbrzycha

§4
Przebieg rekrutacji
1. Uczestnik/czka składa podpisane dokumenty rekrutacyjne w szkole macierzystej.
2. Komisja rekrutacyjna kwalifikuje uczestników zgodnie z powyżej opisanymi kryteriami.
3. Listy zakwalifikowanych uczestników dostępne są w szkole macierzystej oraz w biurze projektu.

4. Forma i tryb odwołania od negatywnej oceny: forma pisemna w terminie 7 dni kalendarzowych od dat ogłoszenia listy
Uczestników Projektu. Odpowiedzialni za weryfikację protestu: Koordynator Projektu oraz Asystenci z poszczególnych
szkół w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania protestu. O terminie zamknięcia rekrutacji i udostępnienia list
uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem wychowawców/dyrektorów szkół.

