
      

 

 

Projekt pn.: „W drodze do sukcesu” 

 

Realizator: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie, 

 09-500 Gostynin,  ul. Gen. Józefa Bema 23,  tel. 24 236 02 20. 

 

Regulamin rekrutacji do Projektu pn.: „W drodze do sukcesu” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X 

Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 

Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) 

§ 1 

1. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: 

1) Projekt – projekt pn.: „W drodze do sukcesu” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Edukacja dla 

rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 

10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), 

2) Uczestnik Projektu – odpowiednio:  

- uczeń, który po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie rekrutacji został 

zakwalifikowany do uczestnictwa w Projekcie,  

- nauczyciel – który po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie rekrutacji został 

zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie, 

3) Koordynator Projektu – pracownik  Gminy Miasta Gostynina, osoba zarządzająca 

Projektem, 

4) Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie, 

 09-500 Gostynin,  ul. Gen. Józefa Bema 23,  tel. 24 236 02 20 

5) Biuro Projektu – miejsce, w którym Realizator projektu zapewnia uczestnikom projektu 

możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu, miejsce przechowywania dokumentacji 

projektu: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie,  09-500 

Gostynin,  ul. Gen. Józefa Bema 23,  tel. 24 236 02 20 

6) PPP – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. 
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§ 2 

Informacje ogólne: 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do Projektu pn.: „W drodze do sukcesu''.   

2. Projekt realizowany będzie w okresie: 14.08.2017 r. – 28.06.2019 r. 

3. Celem Projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na 

rynku pracy u 104 uczniów (w tym 58 dziewcząt), podniesienie kompetencji zawodowych 

minimum 15 nauczycieli (w tym 8 nauczycielek) Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców 

Westerplatte w Gostyninie  do 28.06.2019 roku, poprzez objęcie ich dodatkową ofertą 

edukacyjną oraz doposażenie w tym okresie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców 

Westerplatte w Gostyninie  w sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauczania opartego na 

metodzie eksperymentu i TIK. 

4. Projekt przewiduje wsparcie dla dzieci w postaci dodatkowych bezpłatnych zajęć 

edukacyjnych, doskonalenie zawodowe nauczycieli orz doposażenie szkoły w sprzęt 

i materiały dydaktyczne. 

5. Tematyka zajęć dla dzieci obejmuje: 

a) Zajęcia wyrównawcze z matematyki (w wymiarze 1 godziny w tygodniu) i zajęcia 

wyrównawcze z matematyki oparte na metodzie eksperymentu (w wymiarze 

1 godziny w tygodniu) dla 32 uczniów  

b)  Zajęcia z języka niemieckiego (w wymiarze 1 godziny w tygodniu) dla 24 uczniów 

c) Zajęcia z przyrody (w wymiarze 1 godziny w tygodniu) i zajęcia z przyrody oparte na 

metodzie eksperymentu (w wymiarze 1 godziny w tygodniu) dla 24 uczniów 

d) Zajęcia doskonalące komputerowe (w wymiarze 1 godziny w tygodniu) i zajęcia 

doskonalące komputerowe w zakresie niebezpieczeństwa w cyberprzestrzeni  

(w wymiarze 1 godziny w tygodniu) dla 24 uczniów. 
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6. Doskonalenie nauczycieli obejmuje: 

a) Szkolenie: Innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem metody 

eksperymentu (10 h, 2 x 5h) – dla 10 nauczycieli. 

b)  Szkolenie: Wykorzystanie narzędzi TIK w dydaktyce (10 h, 2 x 5h) – dla 10 

nauczycieli. 

c) Szkolenie w zakresie prowadzenia zajęć w oparciu o zwalidowany produkt „Mały 

inżynier” (10h) – dla 4 nauczycieli 

7. Liczba uczestników przewidzianych do udziału Projekcie wynosi 104 uczniów oraz 

minimum 15 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte  

w Gostyninie. 

8. Liczba osób uczestniczących w Projekcie w poszczególnych formach wsparcia, liczba 

grup, zakres wsparcia może ulec zmianie na wniosek Dyrektora szkoły i po uzyskaniu 

zgody Koordynatora Projektu oraz akceptacji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych. 

9. Zajęcia oraz doskonalenie kadry pedagogicznej prowadzone będą bezpłatnie dla uczniów 

i nauczycieli według ustalonego harmonogramu.  

§ 3 

1. Uczestnicy Projektu: 

1) 104 uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie z klas 

IV - VII. Wszyscy zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego, 83 uczniów  

(w tym 42 dziewczynki) zamieszkuje obszary miejskie, 21 uczniów zamieszkuje obszary 

wiejskie ( w tym 11 dziewczynek), 24% stanowią uczniowie z grup defaworyzowanych. 

2) Minimum 15 nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej nr 3 im. Obrońców 

Westerplatte w Gostyninie. 
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3) Liczba uczestników Projektu może ulec zwiększeniu na wniosek Dyrektora szkoły i po 

uzyskaniu zgody Koordynatora Projektu oraz akceptacji Mazowieckiej Jednostki 

Wdrażania Programów Unijnych. 

§ 4 

Proces rekrutacji: 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.  

2. Rekrutacja będzie przebiegać w terminie 29.08.2017 r.- 15.09.2017 r.   

3. Za rekrutację Uczestników Projektu odpowiedzialny jest: 

- Dyrektor szkoły, 

- Nauczyciele i specjaliści pracujący w Szkole Podstawowej nr 3 im. Obrońców 

Westerplatte w Gostyninie. 

4.   Dokumentacja rekrutacyjna, składa się z:  

1) oświadczenia uczestnika Projektu – Uczeń (Załącznik nr 1 do Regulaminu), 

2) formularza zgłoszeniowego i deklaracji Ucznia do uczestnictwa w Projekcie (Załącznik  

nr 2 do Regulaminu), 

3) oświadczenia uczestnika Projektu – Nauczyciel (Załącznik nr 3 do Regulaminu), 

4) formularza zgłoszeniowego i deklaracji nauczyciela do uczestnictwa w Projekcie 

(Załącznik nr 4 do Regulaminu), 

5. Kryteria rekrutacji: 

1) Na zajęcia dla dzieci w ramach projektu rekrutację przeprowadzą nauczyciele. 

Kryteria: 

- wyniki w nauce,  

- pochodzenie z rodzin o niższym statusie materialnym, 

-pochodzenie z grup defaworyzowanych, 
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- zamieszkiwanie obszarów wiejskich,  

- złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych przez rodzica. 

4) Rekrutację na doskonalenie nauczycieli przeprowadzi Dyrektor szkoły. 

Kryteria: 

- zgodność wsparcia z kierunkiem nauczania, 

- zgłoszenie przez nauczyciela zapotrzebowania na nabycie określonych kompetencji na 

etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie, 

- złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych i wyrażenie zgody na doskonalenia przez 

Dyrektora placówki. 

W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci i nauczycieli niż założono w § 3 ust.1 

w pierwszej kolejności do Projektu i na poszczególne formy wsparcia zakwalifikowane 

zostaną dzieci i nauczyciele, którzy uzyskają największą liczbę punktów za spełnienie 

kryteriów premiowanych, określonych w niniejszym regulaminie.  

5) W przypadku dzieci kryteria premiujące będą punktowane odpowiednio: 

- z rodzin o niższym statusie materialnym (dane szkoły) – 5 pkt.,  

- pochodzące z grup defaworyzowanych  ( dane szkoły) – 5 pkt.,  

- zamieszkujące obszary wiejskie (dane szkoły) – 5 pkt., 

6) W przypadku nauczycieli kryteria premiujące będą punktowane odpowiednio: 

-  w zależności od stopnia awansu zawodowego:  

a) stażyści – 5 pkt,  

b) kontraktowi – 4 pkt,  

c) mianowani – 3 pkt,  

d) dyplomowani – 1 pkt.  

7) W przypadku uchybień formalnych w złożonych dokumentach rekrutacyjnych, 

rodzic/opiekun/nauczyciel może zostać poproszony drogą mailową lub telefoniczną lub 

pisemnie o uzupełnienie braków.  
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8) W przypadku nieuzupełnienia braków w dokumentacji w terminie 5 dni kalendarzowych 

nastąpi skreślenie danej osoby z listy uczestników Projektu.  

9) Dodatkowo rodzic/opiekun/nauczyciel może zostać poproszony o udzielenie wyjaśnień do 

złożonych przez siebie dokumentów lub złożenie dodatkowych dokumentów. 

10)  Formularz rekrutacyjny oraz pozostałe załączniki do regulaminu rekrutacji dostępne są  

w Biurze Projektu i w siedzibie Realizatora projektu. 

11) Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest: 

a) spełnienie wymagań określonych w § 3, 

b) wypełnienie i złożenie dokumentów o których mowa w § 4, ust. 4.  

12) W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany terminu procesu rekrutacji do 

projektu. 

§ 5 

Postanowienia końcowe. 

1. Uczestnik/czka Projektu, rodzic/opiekun prawny, nauczyciel zobowiązani są podać dane 

niezbędne do wypełnienia kwestionariusza SL 2014. 

2. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

3. W przypadku rezygnacji lub usunięcia z udziału w Projekcie na miejsce osoby która 

zrezygnowała zostaną zrekrutowane kolejno osoby znajdujące się na liście rezerwowej 

lub zostanie ogłoszony dodatkowy nabór, o ile stopień realizacji tych zajęć/szkoleń/ 

pozwoli na osiągnięcie przez uczestnika zakładanych rezultatów Projektu. 

4. W przypadku rezygnacji z udziału ucznia w Projekcie wymagana jest pisemna informacja 

o rezygnacji złożona przez rodzica/opiekuna do Biura Projektu wraz z podaniem 

przyczyny. 
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5. W przypadku rezygnacji z udziału nauczyciela w Projekcie wymagana jest pisemna 

informacja o rezygnacji złożona przez tego nauczyciela do Biura Projektu wraz  

z podaniem przyczyny. 

6. Ostateczna interpretacja „Regulaminu” należy do Gminy – Miasta Gostynina. 

7. Regulamin obowiązuje przez okres od 29.08.2017 r. – 28.06.2019 r., i może ulec zmianie 

w sytuacji: konieczności zmiany wniosku o dofinansowanie Projektu, występującym na 

etapie realizacji projektu zmianom sytuacyjnym,  zmiany dokumentów strategicznych, 

programowych lub wytycznych programowych i innych dot. wyboru i realizacji projektów  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-

2020,  

8. Wszelkie uwagi i zgłoszenia naruszenia niniejszego Regulaminu należy przekazać 

Koordynatorowi Projektu. 

 

 

 

 

Zatwierdzam:…………………………………………., Gostynin, dnia 29.08.2017 r. 

                                   (Podpis i pieczęć Dyrektora szkoły) 

 
 


