Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu
Społecznego

Regulamin
uczestnictwa w Projekcie pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu”
§1.
Informacje o Projekcie
1.

Projekt pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu” jest
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego, Oś Priorytetowa X. „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1
”Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 ”Edukacja ogólna”.

2.

Celem głównym Projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych (z
zakresu TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych) i umiejętności
uniwersalnych (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), w tym rozwijanie
indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnym u uczniów uczęszczających do szkół położonych na terenie gminy
wiejskiej Ojrzeń i wzrost kompetencji zawodowych u nauczycieli tych szkół.

3.

Projekt realizowany jest od 01.09.2019 r. do 30.06.2021 r.
§2.
Postanowienia Ogólne

1.
2.
3.
4.
5.

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Rozwój
kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu” szkół zwanym dalej Projektem
Rekrutacja Projektu jest zamknięta i ogranicza się do 231 uczniów z 3 szkół
podstawowych.
Za bieżący nadzór nad realizacją Projektu odpowiedzialni będą dyrektorzy Szkół
Podstawowych w Ojrzeniu, Kraszewie i Młocku.
Stały nadzór nad realizacją Projektu sprawuje Koordynator Projektu.
Biuro projektu znajduje się w Urzędzie Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, 06- 456
Ojrzeń pokój nr 1.
§3.
Warunki Uczestnictwa w Projekcie

1.
2.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.
Uczestnikiem Projektu może być uczeń Szkół Podstawowych w Ojrzeniu, Kraszewie i
Młocku, po zgłoszeniu swojej kandydatury i którego rodzic lub opiekun prawny
podpisze ankietę zgłoszeniową.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Gdy do udziału w Projekcie ilość chętnych uczniów przekroczy limit, szkoły wybiorą
wg kryteriów (niedyskryminujące): średnia ocen, opinia nauczyciela, wyniki badań,
orzeczenia lekarskie, opinia pedagoga.
Pierwszeństwo mają osoby, które uzyskają najwięcej punktów:
1) Dla zajęć rozwijających średnia ocena z przedmiotu: 3-1pkt; 4-2pkt; 5-3pkt; 6-4pkt;
2) Dla zajęć wyrównujących średnia ocena z przedmiotu: 3-1pkt; 2-2pkt; 1-3pkt;
3) Dla zajęć dla uczniów/nic o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym uczniów
niepełnosprawnych odbędzie się zgodnie z punktacją: - orzeczenia o
niepełnosprawności/opinie PPP - 2pkt; - wskazanie nauczyciela/pedagoga - 1pkt.
Zajęcia z kreatywności, umiejętności współpracy oraz nauka szybkiego uczenia się
(kreowanie postaw kluczowych dla rynku pracy)" i "Zajęcia z robotyki z
programowaniem oraz modułem przedsiębiorczości" - zaplanowane zostały dla
wszystkich uczniów/nic. Każdy uczeń może wybrać jeden rodzaj zajęć lub obydwa.
Minimum 90% uczniów weźmie udział w zajęciach.
W procesie rekrutacji będzie stosowana polityka równych szans kobiet i mężczyzn,
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Aby
zapewnić uczestnikom jednakowy dostęp do oferowanego wsparcia, w rekrutacji
stosowane będą wyłącznie kryteria merytoryczne (niedyskryminujące), które nie
odnoszą się do wyznania, płci, rasy, pochodzenia, przekonań czy niepełnosprawności.
Osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w Projekcie utworzą listy rezerwowe.
Nabór nauczycieli na szkolenia odbędzie się zgodnie z punktacją: -na podstawie
wstępnych testów – najniższy wynik – 2 pkt; -fakt prowadzenia zajęć w projekcie 1pkt. Do Projektu zakwalifikują się osoby, które uzyskają najwięcej punktów.
§4.
Etapy Rekrutacji
1. Rekrutacja dla uczniów prowadzona będzie w dwóch terminach: wrzesień 2019 i
wrzesień 2020. Rekrutacja dla nauczycieli tylko wrzesień 2019 r.
2. Utworzenie w Szkołach w Ojrzeniu, Kraszewie i Młocku punktów rekrutacyjnych.
3. Utworzenie list uczestników zakwalifikowanych do udziału w Projekcie w roku
szkolnym 2019/2020 do dnia 16.09.2019 r., a w roku szkolnym 2020/2021 do dnia
14.09.2020
4. Utworzenie list rezerwowych uczniów w roku szkolnym 2019/2020 do dnia
16.09.2019 r., a w roku szkolnym 2020/2021 do dnia 14.09.2020 r.
§5.
Prawa uczestnika Projektu

1.

Każdy uczestnik Projektu ma prawo do :
1) udziału w zajęciach, na które został zakwalifikowany,
2) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,
3) opuszczenia maksymalnie 20 % godzin zajęć, większa liczba nieobecności
nieusprawiedliwionych powoduje skreślenie z listy uczestników Projektu.

§6.

Obowiązki uczestnika Projektu
1.

2.

Rodzic/opiekun prawny uczestnika Projektu zobowiązuje się do :
1) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
2) usprawiedliwienia wszystkich nieobecności u osoby prowadzącej zajęcia w terminie
7 dni od daty ich zdarzenia,
3) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział
w projekcie
Uczestnik Projektu zobowiązuje się do :
1) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, na które się zakwalifikował,
2) wypełnienia w trakcie zajęć testów sprawdzających i ankiet ewaluacyjnych,
3) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie
Instytucjom zaangażowanym w jego realizację.
§7.
Zasady Rezygnacji z Udziału w Projekcie

1.

Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie w przypadku, gdy :
1) rezygnacja została zgłoszona do dyrektora szkoły, co najmniej na 2 dni przed
planowanym terminem rozpoczęcia zajęć,
2) rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zdrowotnymi.
Rodzic/opiekun prawny ucznia jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w
terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność
rezygnacji ( należy podać powody rezygnacji i przedłożyć stosowny dowód na ich
poparcie np. zaświadczenie od lekarza).
§8.
Postanowienia końcowe

1.
2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje
Koordynator Projektu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Koordynator Programu
Adam Dejnakowski

