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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Razem raźniej – zajęcia edukacyjne dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Projekt „Razem raźniej – zajęcia edukacyjne dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli” 

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na 

obszarach wiejskich.  

2. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru  

i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. „Razem raźniej – zajęcia 

edukacyjne dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli” zwanego dalej „Projektem”. 

3. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu w zakresie dotyczącym Zespołu Edukacyjnego 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Międzyrzeczu, zwanym dalej ZE SP 4, a także rozstrzyganie 

spraw, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem, pozostają w gestii personelu 

kluczowego Projektu. 

II. Ogólne założenia projektu 

§ 2 

1.  Celem głównym Projektu jest upowszechnienie w świadomości mieszkańców terenów 

wiejskich korzyści płynących z edukacji poprzez podniesienie jakości oferty edukacyjnej. 

2. Cele szczegółowe to: 

 Rozwijanie u uczniów umiejętności językowych. 

 Podniesienie wiedzy uczniów z zakresu właściwego wykorzystania komputera w 

szkole i w domu. 

 Propagowanie wśród uczniów form czynnego spędzania czasu wolnego. 

 Kształtowanie umiejętności zachowań prospołecznych uczniów. 

 Pogłębienie samoświadomości rodziców (matek i ojców) i refleksji na temat 

skuteczności określonych metod wychowawczych. 

 Rozwijanie wśród nauczycieli wiedzy nt. nowoczesnych metod nauczania. 

3. Projekt będzie realizowany przez ZE SP 4 w okresie od 1 marca 2010 roku do 31 grudnia 

2010 roku. 

4. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 
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5. Projekt obejmuje 6 działań.  

6. W ramach Projektu ZE SP 4 zrealizuje następujące działania:  

I. Zajęcia doskonalące umiejętności w swobodnym posługiwaniu się językiem 

niemieckim Jesteśmy Europejczykami, 

II. Kurs komputerowy e–Obywatel w zakresie wykorzystania Technologii 

Informacyjnej zakończony uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności 

Komputerowych, 

III. Zajęcia turystyczno-przyrodnicze Na przyrodniczym szlaku, 

IV. Warsztaty umiejętności prospołecznych W grupie raźniej – dla uczniów, 

V. Warsztaty umiejętności wychowawczych W grupie raźniej – dla rodziców, 

VI. Warsztaty w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania Nauczanie na 

miarę XXI wieku. 

§ 3 

Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć pozalekcyjnych, warsztatów, wycieczek przyrodniczych, 

konferencji i nie będą kolidowały z codzienną pracą szkoły. 

§ 4  

Wszystkie informacje dotyczące realizacji Projektu przez ZE SP 4 dostępne są na stronie 

internetowej szkoły www.sp4.miedzyrzecz.com.pl/projekt 

III. Ogólne zasady rekrutacji kandydatów 

§ 5 

1. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która spełnia warunek określony we wniosku o 

dofinansowanie Projektu dot. statusu uczestnika. 

2. W zależności od działania przyjęto różne kryteria uczestnictwa: 

a. Jesteśmy Europejczykami – kolejność zgłoszeń, 

b. Kurs komputerowy e–Obywatel - kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo dla uczniów 

dojeżdżających), 

c. Na przyrodniczym szlaku - kolejność zgłoszeń, 

d. W grupie raźniej – dla uczniów - opinia PP-P oraz pisemny wniosek wych. kl., 

e. W grupie raźniej – dla rodziców - kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo dla 

rodziców tych uczniów, którzy sprawiają kłopoty wychowawcze), 

f. Nauczanie na miarę XXI wieku - członkowie Rady Pedagogicznej. 
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3. W momencie rekrutacji 174 beneficjentów ostatecznych będzie podpisywało deklaracje 

uczestnictwa w Projekcie. 

4. Złożenie deklaracji uczestnictwa w Projekcie oznacza akceptację niniejszego regulaminu 

rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. 

5. Uczestnicy Projektu zobligowani są do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza 

rezygnację z udziału w Projekcie. 

6. Przy rekrutacji uczestników ocenie podlegać będzie także stosunek słuchacza do ogólnie 

przyjętych norm i zasad współżycia w zespole. 

7. Rekrutacja prowadzona będzie przy poszanowaniu zasady równości szans – Projekt będzie 

przyczyniał się do zwiększenia jednakowego dostępu kobiet i mężczyzn do edukacji. 

§ 6 

Za przeprowadzenie rekrutacji uczestników Projektu odpowiada Specjalista ds. Merytorycznych, 

który powołuje komisję rekrutacyjną złożoną z 3 nauczycieli. 

§ 7 

Uczestnicy zostaną poinformowani o możliwości udziału w Projekcie poprzez: 

 spotkanie informacyjno-rekrutacyjne, 

 ogłoszenie na stronie internetowej ZE SP 4, 

 umieszczenie informacji na tablicy korkowej na terenie szkoły, 

 rozmowy indywidualne. 

§ 8 

1. Rekrutacja odbędzie się w terminie: 1 marca – 12 marca 2010 r. 

2. Rekrutacja trwa od dnia jej rozpoczęcia, tj. od 1 marca 2010 r. W przypadku zgłoszenia się 

większej liczby kandydatów niż liczba osób możliwych do zakwalifikowania do udziału w 

Projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Pracę rekrutacyjną kończy protokół zawierający proponowaną listę uczestników projektu 

oraz listę rezerwową. Protokół wymaga zatwierdzenia przez Koordynatora Projektu. Jego 

decyzja jest ostateczna. 

4. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Projekcie jego miejsce może zająć osoba z 

listy rezerwowej (wg kolejności na liście rezerwowej), o ile stopień zaawansowania 

realizacji Projektu na to pozwoli. Decyzję o zakwalifikowaniu osoby z listy rezerwowej 

podejmuje Koordynator Projektu na wniosek Specjalisty ds. Merytorycznych. 

5. Proces rekrutacji może zostać zamknięty wcześniej niż w podanym terminie, jeżeli wpłynie 

większa liczba zgłoszeń niż miejsc planowanych w Projekcie na poszczególne działania. 
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§ 9 

 Deklaracje uczestnictwa oraz informacje związane z rekrutacją dostępne są u Specjalisty ds. 

Merytorycznych. 

§ 10 

Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną powiadomione o tym fakcie na spotkaniu  

informacyjnym w ciągu 3 dni od zatwierdzenia protokołu z rekrutacji. Listy zakwalifikowanych 

uczestników zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej Projektu. 

§ 11 

Osoby niezakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie, pomimo spełniania kryteriów udziału w 

Projekcie, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. 

IV. Prawa i obowiązki uczestnika Projektu 

§ 12 

Prawa uczestnika Projektu 

1. Każdy uczestnik ma prawo do: 

 udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował, 

 zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy, 

 otrzymania materiałów piśmienniczych i dydaktycznych, jeżeli wymagane są do 

prawidłowego przeprowadzenia zajęć warsztatowych, 

 otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w danych zajęciach w ramach Projektu, 

 opuszczenia maksymalnie 20% godzin zajęć, większa liczba nieobecności powoduje 

skreślenie z listy uczestników Projektu. 

§ 13 

Obowiązki uczestnika (ucznia, rodzica, nauczyciela) 

1. Rodzic/opiekun prawny nieletniego uczestnika zobowiązuje się do: 

 złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, 
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 pisemnego usprawiedliwienia wszystkich nieobecności dziecka u osoby 

prowadzącej zajęcia w terminie 7 dni od daty ich zdarzenia, 

 bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział 

dziecka w Projekcie, 

 dowozu i odbioru dziecka na zajęcia pozalekcyjne  

i warsztatowe prowadzone w ramach poszczególnych działań do miejsca ich 

prowadzenia. 

2. Uczestnik (rodzic, nauczyciel)  zobowiązuje się do: 

 złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, 

 usprawiedliwienia wszystkich nieobecności uczestnika u osoby prowadzącej zajęcia 

w terminie 7 dni od daty ich zdarzenia, 

 bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział 

uczestnika w Projekcie. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do: 

 uczestniczenia we wszystkich zajęciach, na które się zakwalifikował, 

 wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających i ankiet ewaluacyjnych, 

przystąpienia do egzaminu. 

 udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie 

Instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Działania 9.5. 

V. Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia 

odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy: 

 rezygnacja została zgłoszona do biura Projektu lub osoby prowadzącej zajęcia co 

najmniej na 2 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia, 

 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). 

2. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zajęciach z nieuzasadnionych przyczyn lub 

skreślenia z listy uczestników spowodowanych niewypełnieniem postanowień zawartych w 
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niniejszym regulaminie (np. przekroczenie dopuszczalnej absencji na zajęciach) – 

Projektodawca może obciążyć rodziców/opiekunów prawnych ucznia kosztami jego udziału 

w zajęciach wynikającymi z budżetu Projektu tj. kwotą 287,34 zł (słownie: dwieście 

osiemdziesiąt siedem złotych 34/100). 

VI. Postanowienia końcowe 

§ 16 

1. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie lub 

wprowadzenia dodatkowych postanowień. 

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem prawo do podjęcia ostatecznej decyzji 

posiada Koordynator Projektu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez cały czas trwania 

Projektu. 

Międzyrzecz, 1 marca 2010 r. 


