Regulamin rekrutacji uczestników projektu „SZKOŁA WYZWAŃ”
realizowanego przez Miasto Siemiatycze
w Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w Siemiatyczach oraz
w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0213/16-00
§1
Postanowienia ogólnie
1. Ilekroć w Regulaminie mowa o:
A. Beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot wnioskujący, który po
podpisaniu umowy finansowej dot. przyznania środków finansowych na
realizację projektu staje się Beneficjentem, tj. Miasto Siemiatycze.
B. Uczestniku Projektu- należy przez to rozumieć osobę w pełni zaangażowaną
w projekt, która z własnej nieprzymuszonej woli wyraża chęć uczestnictwa
w projekcie.
C. Specjalnych potrzebach edukacyjnych- należy przez to rozumieć potrzeby, które
w procesie rozwoju dzieci i młodzieży wynikają z:
a. zaburzeń (np. rozwojowych, obniżonych możliwości intelektualnych, wad
wymowy);
b. niepełnosprawności- (np. upośledzenie umysłowe, niewidzenie i słabe
widzenie, niesłyszenie i słabe słyszenie, afazja, niepełnosprawność ruchowa,
całościowe zaburzenie rozwojowe ze spektrum autyzmu, w tym zespół
Aspergera, niepełnosprawności sprzężone);
c. choroby przewlekłej;
d. niedostosowania społecznego albo zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
e. zaburzeń w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym, powstających m. in. w
wyniku sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
f. trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem
za granicą;
g. specyficznych trudności w uczeniu się, w tym niepowodzeń edukacyjnych;
h. szczególnych uzdolnień w zakresie przedmiotów matematycznoprzyrodniczych, informatycznych, języków obcych, przedsiębiorczości i
przedmiotów zawodowych;
i. zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego
rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi.
§2
Informacje o projekcie
1. Projekt „Szkoła wyzwań” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Osi priorytetowej Kompetencje
i kwalifikacje Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie
atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia
ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.
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2. Celem projektu jest podniesie u 180 uczniów i uczennic (82K oraz 98M), co stanowi
28,6 % ogółu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3(łącznie z klasami I-IIISP) i 100%
uczniów Gimnazjum nr 1 w Siemiatyczach, kompetencji oraz umiejętności oraz
kształtowanie właściwych postaw niezbędnych z punktu widzenia przyszłego
zatrudnienia w szczególności dzięki poprawie warunków kształcenia oraz
podniesienie jakości warsztatu pracy 26 nauczycieli (19K i 7M) w przedmiotowym
zakresie do 2019 roku.
3. Grupę Beneficjentów Ostatecznych stanowią:
1) W ramach Gimnazjum Publicznego nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w
Siemiatyczach:
a. uczniowie, którzy w momencie przystąpienia do projektu (rok szkolny
2018/2019) są uczniami klas III,
b. kadra pedagogiczna zatrudniona w szkole
2) W ramach Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach z
klasami gimnazjalnymi Gimnazjum Nr 2
a. uczniowie, którzy w momencie przystąpienia do projektu (rok szkolny
2018/2019) są uczniami klas III gimnazjum, oraz uczniowie klas:VII, VIII
b. kadra pedagogiczna zatrudniona w szkole
4. W ramach projektu wspierane są następuje działania:
a. motywacja i mobilizacja uczestników działania,
b. przygotowanie IPDE-Z dla uczniów klas III gimnazjum,
c. pozaszkolne wyjazdy kształcąco - rozwojowe,
d. Preorientacja zawodowa oraz kreowanie właściwych postaw i umiejętności
niezbędnych z punktu widzenia przyszłej zatrudnialności realizowana poprzez
doradztwo, sporządzenie IPD, warsztaty kreatywności, warsztaty dramowe,
warsztaty biznesowe, zajęcia interaktywne,
e. zajęcia językowe doskonalące i wyrównawcze z języków: angielskiego i
francuskiego,
f. dodatkowe zajęcia wspierające rozwój uczniów zdolnych z matematyki, z
przedmiotów przyrodniczych, technicznych oraz ICT.
a. dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, z przedmiotów
przyrodniczych, technicznych oraz ICT.
b. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli poprzez ich szkolenia i
warsztaty,
c. wyposażenie szkoły w narzędzia mobilne TIK niezbędne do realizacji
programów nauczania,
5. Projekt realizowany jest w okresie: 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. na terenie
Gimnazjum Publicznego nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w Siemiatyczach , Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Siemiatyczach oraz miejscach wynikających z charakteru zajęć
objętych projektem.
6. Udział uczestników w Projekcie jest bezpłatny. Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Gimnazjum Publicznego Nr 1 (ul.
Świętojańska 25, 17-300 Siemiatycze).
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§3
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczniów oraz
zasady uczestnictwa w Projekcie pn. „Szkoła wyzwań”.
2. Gimnazjum Publiczne nr 1 im. Ignacego Gilewskiego i Szkoła Podstawowa Nr 3 w
Siemiatyczach będą dążyć do zakwalifikowania w ramach Projektu łącznie 180
uczniów szkół objętej wsparciem.
3. Beneficjent będzie dążył do objęcia działaniami Projektu 101K oraz 105M.
§4
Oferowane formy wsparcia
1. W ramach Projektu zrealizowane zostaną następujące formy wsparcia:

Lp.

Nazwa zajęć

Łączna
liczba
osób

Liczba
godzin

Dodatkowy komentarz

UCZNIOWIE
Gimnazjum Publicznego nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w Siemiatyczach oraz
Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach
- zajęcia z matematyki dla
Omnibusa - gra multimedialna
40h, 3gr.8 os.
- koło wyrównawcze z
matematyki 30h, 1 gr.8os.
- gra matematyczna Zostań
Geniuszem 40h,1gr.8 os.

1

realizacja zajęć dodatkowych
wyrównawczo-rozwijających dla
uczniów i uczennic

128

700h

- zajęcia z Corel Draw,
zakończone konkursem na
najlepszą ulotkę promocyjną
szkoły 30h, 1gr.8 os.
-zajęcia z matematyki dla kl. III
przygotowujące do egzem. 60h,
3gr.8os.
-zajęcia przyrodnicze 40h,3gr.8
os.
- laboratorium fizykochemiczne
40h, 3gr.8os.
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- zajęcia z informatyki: kurs
programowania, automatyki,
robotyki informatycznej
60h,1gr. 8os.

2

Podniesienie wiedzy i
umiejętności w obszarze języków
obcych

84

315h

- zajęcia z j. angielskiego i j.
francuskiego 45h, 2gr. 12os.
przygotowanie do egzaminu
gimnazjalnego
-zajęcia z języka
obcego,45h,3gr.12 os. (z
podziałem na stopnie
zaawansowania poprzedzone
testem)
- zajęcia językowe z Native
Speaker przełamywanie barier
językowych i komunikacji, 30h,
1gr.12 osób
- zajęcia językowe E Twinnigprojekty międzynarodowe w
języku francuskim 60h,1gr.
12os.
- obowiązkowego uczestników
klas III 5h, 2h doradztwa
indywidualnego, 3h doradztwa
grupowego 2gr.25 os.
- sporządzenia Indywidualnego
Planu Działania (IPD) 50os.
- warsztaty: Metody dramowe
wspierające wybór drogi
zawodowej 20h, 3gr.10 os.

3

Preorientacja zawodowa oraz
kreowanie właściwych postaw i
umiejętności niezbędnych z
punktu widzenia przyszłej
zatrudnialności

170

446 h

-warsztaty pobudzające
kreatywne myślenie uczniów z
wykorzystaniem technik dramy
i happeningu 20h,3gr.10os.
- warsztaty:Budowanie zespołu
i praca zespołowa gwarantem
przyszłego zatrudnienia.
-warsztaty biznesowe z
elementami
psychologii.20h,3gr.10os.
- Moja własna wirtualna firma. zajęcia interaktywno−
komputerowe z elementami
przedsiębiorczości z
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wykorzystaniem programu
komputerowego do
prowadzenia własnej firmy
20h,3gr.10os.
- warsztaty szyte na miarę
Akademia Newtona śr. 20h, 3
wyjazdy po 7h,25os.
- warsztaty szyte na miarę
Akademia Astronoma śr. 20h, 3
wyjazdy po 7h,20os.
-- warsztaty szyte na miarę
Akademia Biologa śr. 20h, 3
wyjazdy po 7h,40os.
Uatrakcyjnienie kształcenia w
4
169
126h - warsztaty szyte na miarę
zakresie nauk ścisłych
Akademia Chemika śr. 20h, 3
wyjazdy po 7h,30os.
-- warsztaty szyte na miarę
Akademia Młodego
Programisty śr. 20h, 3 wyjazdy
po 7h,24os.
-warsztaty szyte na miarę
Akademia Pitagorasa śr. 20h, 3
wyjazdy po 7h,30os.
NAUCZYCIELE zatrudnieni w Gimnazjum Publicznego nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w
Siemiatyczach oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach
−
szkolenie − zajęcia z
ITC − umiejętności
wykorzystania technologii
1 Zajęcia z ITC
28
120
informacyjnej na zajęciach −
4grx5ƒ6os , 60h, 10 spotkań x
6h;

2

Nauczanie przedmiotów
przyrodniczych przez metodę
eksperymentu

10

30

3

Innowacyjne nauczanie matematyki
w szkole gimnazjalnej z programem
komp.

3

60

4

kurs programu COREL DRAW

2

60

−
szkolenie − nauczanie
przedmiotów przyrodniczych
przez metodę eksperymentu,
zakup kompleksowej usługi dla
10UPƒ1 gr, Warsztaty z
prof.ƒdr. z Uniwersytetu
Białostoc. 30 h, 5 zjazdów x 6h.
−
szkolenie − Innowacyjne
nauczanie matematyki w szkole
gimnazjalnej programem
komputerowym 60h− 3 osób 1
grupa;
−
Koszt kursu z programu
Corel Draw 2 osƒ30h, zajęcia
zewnętrzne
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5

1.

2.

3.
4.

5.
6.

warsztaty dla rady pedagogicznej drama w rozwijaniu kreatywności i
postaw społecznych

24

30

−
warsztaty − Drama w
rozwijaniu kreatywności.
(2grup x 12osób − 15h/gr);

§5
Warunki uczestnictwa
Uczestnik Projektu musi spełniać następujące warunki formalne łącznie:
a. z własnej inicjatywy być zainteresowanym uczestniczeniem w Projekcie,
b. być uczniem szkoły lub nauczycielem zatrudnionym w szkole o której mowa w
§ 2 pkt 2 niniejszego regulaminu,
c. zamieszkującym lub uczącym się na terenie województwa podlaskiego.
Warunkiem uczestnictwa w Projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w §6 pkt 3
niniejszego regulaminu, jest wypełnienie i złożenie w Szkolnym Punkcie
Rekrutacyjnym (zwanym dalej SPR) kompletu dokumentów rekrutacyjnych:
a. formularza zgłoszeniowego,
b. oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku na potrzeby
projektu,
c. deklaracji uczestnictwa w Projekcie,
d. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dokumenty wymienione w §5 pkt 2 dostępne są w SPR.
Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na
właściwym formularzu zgłoszeniowym, opatrzone datą i podpisane przez
rodzica/prawnego opiekuna.
Kompletne i poprawne zgłoszenia wprowadzane będą na listę uczestników zgodnie z
kryterium grupy docelowej w §5 pkt 1 niniejszego regulaminu.
Jeden uczeń będzie mógł uczestniczyć w więcej niż jednej formie wsparcia, pod
warunkiem zakwalifikowania się i spełnienia kryteriów określonych w niniejszym
regulaminie.

§6
Zasady rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych
1. Rekrutacja uczestników zostanie poprzedzona działaniami informacyjno –
promocyjnymi i będzie realizowana w roku szkolnym 2018/2019.
2. W zależności od potrzeb projektowych prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca,
której celem jest uzupełnienie osobowego składu poszczególnych grup, by odpowiadały
one zakładanym w Projekcie wskaźnikom.
3. Rekrutacja została przewidziana w pierwszych miesiącach realizacji projektu. W
pierwszej kolejności zostanie zorganizowane spotkanie z uczniami szkoły. Zostaną
przedstawione im założenia projektowe oraz warunki w nim uczestnictwa. W drugiej
kolejności zostaną przekazane uczniom formularze zgłoszeniowe wraz z krótka broszurą
informacyjno przeznaczone dla rodziców. Następny krok to zebranie wypełnionych i
podpisanych przez prawnego opiekuna zgłoszeń do projektu. W przypadku zgłoszenia
chętnych ponad liczba wolnych miejsc na daną formą zajęć, zostanie powołany zespół
składający się z dyrektora oraz nauczycieli prowadzących kształcenie w ramach danego
przedmiotów celu wyłonienia osób do projektu najbardziej wymagających wsparcia.
Kwalifikacja zostanie przeprowadzona na podstawie: ocen z przedmiotu z ostatniego
semestru oraz opinii nauczyciela, który dokona oceny predyspozycji oraz gotowości
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4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.

ucznia. Do projektu zostaną przyjęci w pierwszej kolejności uczniowie z
niepełnosprawnościami, w drugiej kolejności będzie brany pod uwagę stopień
posiadanych deficytów a w przypadku uczniów zdolnych, ci którzy osiągają najwyższe
wyniki w nauce. Kryteria oceny punktowej uczniów są równe i dla każdego kryterium
wynoszą po 3 pkt.
Komisja Rekrutacyjna ustala łączną liczbę punktów uzyskanych przez uczniów na
podstawie świadectwa ocen kwalifikacyjnych na koniec roku szkolnego 2017/2018.
W przypadku nieprzekroczenia połowy zgłoszeń w stosunku do planowanej liczby
uczestników w połowie okresu od ogłoszenia naboru do rozpoczęcia danego działania,
przeprowadzona zostanie intensywna rekrutacja uzupełniająca wspierana materiałami
promocyjnymi.
Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do momentu uzyskania wymaganej
liczby uczestników dla określonej grupy docelowej i zajęć.
Do każdego rodzaju zajęć utworzona zostanie lista rezerwowa, na której rejestrowane
będą zgłoszenia uczniów, którzy spełnią wymagania kwalifikujące do danego rodzaju
wsparcia.
Sposoby informowania Beneficjentów Ostatecznych o rekrutacji:
a. ogłoszenia zamieszczane na tablicy ogłoszeń szkoły,
b. strona internetowa szkoły objętej wsparciem w ramach Projektu,
c. informacje przekazywane przez nauczycieli/wychowawców podczas zebrania
z rodzicami,
d. informacje przezywane przez wychowawców podczas godzin wychowawczych.
Sposób prowadzenia rekrutacji wyklucza uznaniowe kwalifikowanie uczestników i
będzie uwzględniał wyłącznie kryteria oparte na grupie docelowej zawarte w niniejszym
regulaminie.
Nabór i wybór uczestników poszczególnych zajęć będzie adekwatny do założeń danego
wsparcia oraz zdiagnozowanych barier dostępu wśród kandydatów.
Szczególnym wsparciem w ramach Projektu objęci będą uczniowie niepełnosprawni
oraz uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Za rekrutację odpowiedzialny jest Szkolny Punkt Rekrutacyjny w którego skład
wchodzi:
a. Koordynator projektu,
b. Dyrektor szkoły,
c. Nauczyciel prowadzący zajęcia.
Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
a. wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do SPR,
b. wypełnienie dokumentów o których mowa w § 5 pkt 2,
c. weryfikacja złożonych dokumentów,
d. selekcja kandydatów ze względu na kryterium grupy docelowej,
e. sporządzenie listy uczestników poszczególnych zajęć,
f. przekazanie informacji osobom zakwalifikowanym do uczestnictwa w
Projekcie.
Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji, jest równoznaczne z zaakceptowaniem
niniejszych procedur.
Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans.
§7
Prawa i obowiązki Beneficjantów Ostatecznych
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1. Uczestnik Projektu ma prawo do:

a. uczestnictwa w pełnym cyklu zajęć do którego został zakwalifikowany,
b. zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,
c. otrzymania materiałów promocyjnych informujących o współfinansowaniu
Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego,
d. otrzymania certyfikatów i nagród rzeczowych (dotyczy wybranego działania w
ramach projektu i obejmuje część uczestników zgodnie z zapisami we wniosku
o dofinansowanie),
e. opuszczenia zajęć, które usprawiedliwione będą zaświadczeniem wystawionym
przez lekarza lub rodzica/opiekuna prawnego wraz z podaniem przyczyny
nieobecności (dobrowolne opuszczanie zajęć jest jednoznaczne ze skreśleniem
z listy uczestników danego rodzaju wsparcia).
2. Każdy uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
a. złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
b. zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu,
c. uczestnictwa w pełnym cyklu zajęć do którego się kwalifikuje z
uwzględnieniem zapisów w §7 pkt 1,
d. regularnego uczęszczania na zajęcia organizowane w ramach Projektu zgodnie
z ustalonym planem zajęć,
e. wypełnienia ankiet dla celów ewaluacji i monitorowania Projektu,
f. uczestnictwa w wywiadach i badaniach
g. bieżącego informowania prowadzącego zajęcia o wszystkich zdarzeniach
mogących zakłócić jego udział w Projekcie oraz usprawiedliwienia
nieobecności na zajęciach wykraczających poza limit określony w §7 pkt 1,
h. stosowania się do poleceń wydawanych przez prowadzącego zajęcia oraz
poszczególne osoby bezpośrednio związane z realizacją Projektu,
i. przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt i
urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu.
§8
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie
Beneficjent Ostateczny ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia
odpowiedzialności finansowej w przypadku, gdy:
a. rezygnacja została zgłoszona do SPR lub osoby prowadzącej zajęcia, co
najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć, na które
dany uczestnik został zakwalifikowany,
b. rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub
zdrowotnymi.
§9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje po zatwierdzeniu przez Dyrektora Gimnazjum Publicznego nr 1
im. Ignacego Gilewskiego w Siemiatyczach i Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im.
Jana Pawła II w Siemiatyczach od dnia jego ogłoszenia do publicznej wiadomości,
przez cały okres realizacji Projektu.
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2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu,

jeżeli zaistnieje okoliczność, nieprzewidziana w dniu wejścia w życie regulaminu,
wymagająca zmiany w niniejszym regulaminie.
3. Informacja o zmianie umieszczona zostanie w serwisie internetowym Projektu, a
zmiany obowiązywać będą po zatwierdzeniu ich przez Koordynatora Projektu od dnia
ich ogłoszenia do publicznej wiadomości.
4. W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu należy do Dyrektora
Gimnazjum Publicznego nr 1 im. Ignacego Gilewskiego oraz Dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach.
5. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w siedzibie Biura Projektu.

Siemiatycze, dnia ……………..
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