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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„Podró ż do świata wiedzy po kompetencje kluczowe. Zintegrowane wsparcie 
dla Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Dowbora Mu śnickiego w Lusowie” 

w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa VIII: Edukacja 
Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 

wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej 
Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe 

RPWP.08.01.02-30-0046/16 
 

§ 1 

Wykaz poj ęć 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
„Podróż do świata wiedzy po kompetencje kluczowe. Zintegrowane wsparcie dla Szkoły 
Podstawowej im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie”, 

2. Projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie szczegółowo określone we wniosku 
o dofinansowanie pt. „Podróż do świata wiedzy po kompetencje kluczowe. Zintegrowane 
wsparcie dla Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie”  
nr RPWP.08.01.02-30-0046/16, 

3. Danych osobowych – należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu ustawy  
o ochronie danych osobowych dotyczące Uczestników/ Uczestniczek projektu, które 
muszą być przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą oraz Beneficjenta i Realizatora 
projektu, 

4. Instytucji Zarządzającej – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Wielkopolskiego, 
działający w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego, 

5. Beneficjencie – należy przez to rozumieć Wnioskodawcę, którym jest Gmina Tarnowo 
Podgórne, 

6. Realizatorze projektu – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. gen. Józefa 
Dowbora Muśnickiego w Lusowie, w której realizowany jest projekt, 

7. Przetwarzaniu danych osobowych – należy przez to rozumieć jakiekolwiek operacje 
wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 
opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, 

8. Uczestniku/ Uczestniczce projektu – należy przez to rozumieć uczniów/ uczennice Szkoły 
Podstawowej im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie, biorących udział w 
zajęciach dodatkowych w ramach projektu, kwalifikujących się do działu w projekcie 
zgodnie z niniejszym Regulaminem, 
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9. Stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową Szkoły Podstawowej 
im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji 
uczniów – Uczestników/Uczestniczek projektu oraz uczestnictwa w projekcie „Podróż do 
świata wiedzy po kompetencje kluczowe. Zintegrowane wsparcie dla Szkoły Podstawowej 
im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie”, realizowanego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi 
priorytetowej VIII: Edukacja, Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu 
kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, 
Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe nr RPWP.08.01.02-30-
0046/16. 

2. Beneficjentem projektu jest Gmina Tarnowo Podgórne. 
3. Biuro projektu znajduje się w budynku Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. 
4. Nabór kandydatów do udziału w projekcie prowadzi Realizator projektu – Szkoła 

Podstawowa im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie, dla której organem 
prowadzącym jest Gmina Tarnowo Podgórne. 

5. Projekt zakłada poprawę warunków edukacyjnych w okresie 01.09.2017-28.02.2019  
w Szkole Podstawowej w Lusowie poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji  287 
uczniów, wsparcie 28 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym 5 dzieci  
z niepełnosprawnościami). 

6. Projekt skierowany jest do 287 uczniów Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Dowbora 
Muśnickiego w Lusowie, w tym 28 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  
w tym 5 dzieci z niepełnosprawnościami. 

7. Działania w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, z wyłączeniem wsparcia udzielanego na rzecz ucznia młodszego lub ucznia 
z niepełnosprawnością, obejmą II etap edukacyjny (klasy IV-VII Szkoły Podstawowej). 
Wsparcie ucznia młodszego oraz ucznia z niepełnosprawnością będzie realizowane na 
wszystkich etapach edukacyjnych. 

8. Uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby z obszaru województwa wielkopolskiego. 
9. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2017 r. do 28.02.2019 r. na terenie gminy 

Tarnowo Podgórne w Szkole Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie. 
10. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz Wniosek o udział w projekcie 

podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.splusowo.pl,  
w sekretariacie u Realizatora projektu oraz w Biurze projektu Beneficjenta. 
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§ 3 

Proces rekrutacji 

1. Nabór Uczestników/Uczestniczek projektu odbywa się we wrześniu 2017 r., zgodnie  
z harmonogramem realizacji projektu. 

2. Rekrutacja ma charakter zamknięty. 
3. Rekrutacja prowadzona jest przez Komisję rekrutacyjną, powoływaną przez Beneficjenta, 

w składzie: 
• przewodniczący Komisji – Specjalista ds. merytorycznych, 
• członek komisji – Dyrektor SP w Lusowie. 

4. Informacje o wszystkich etapach realizacji projektu, w tym w szczególności dotyczące 
rekrutacji, umieszczane są na bieżąco na stronie internetowej. 

5. W przypadku niewyłonienia spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby 
Uczestników/Uczestniczek projektu, termin rekrutacji i/lub oceny może zostać zmieniony 
(rekrutacja uzupełniająca). Informacja o zmianie terminu, przedłużeniu lub zakończeniu 
rekrutacji jest umieszczana na stronie internetowej. 

6. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają Wniosek o udział w projekcie  
w Sekretariacie Realizatora projektu w Lusowie, przy ul. Nowej 6, od poniedziałku do 
piątku, w godzinach 7.30-16.00. Za dzień złożenia Wniosku o udział w projekcie uznaje się 
dzień, w którym Wniosek zostanie złożony u Realizatora projektu. Wnioski można składać 
do dnia 2.10.2017r. 

7. Wniosek o udział w projekcie dostępny jest na stronie internetowej, w biurze projektu 
znajdującym się w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Poznańskiej 115 w godzinach 8.00 – 
15.00 oraz w Sekretariacie Realizatora projektu w Lusowie, przy ul. Nowej 6, od 
poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00. 

8. Kandydaci/kandydatki zobowiązani zostaną do złożenia następujących dokumentów: 
• wypełniony kompletnie i czytelnie podpisany Wniosek o udział w projekcie wraz  

z deklaracją uczestnictwa w projekcie oraz oświadczeniem uczestnika projektu. 
9. Kwalifikacja Uczestniczek/ Uczestników Projektu odbywać się będzie na podstawie 

złożonych dokumentów zgłoszeniowych, zgodnie z kryteriami doboru grupy docelowej 
oraz zgodnie z przeprowadzoną analizą potrzeb edukacyjnych. Wnioski rozpatrywane 
będą spośród zgłoszeń kandydatów/kandydatek spełniających wymagania rekrutacyjne. 
Za rozpatrywanie i przydzielenie kandydatów do poszczególnych grup odpowiedzialna 
będzie Komisja rekrutacyjna. 

10. Na zajęcia będą rekrutowani uczniowie/ uczennice, zgodnie ze zdiagnozowanymi w szkole 
ich indywidualnymi potrzebami, zainteresowaniami i predyspozycjami. Kwalifikacja do 
projektu będzie odbywała się na podstawie następujących kryteriów: 

• posiadanie statusu ucznia Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Dowbora 
Muśnickiego w Lusowie, zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie – 
kryterium obligatoryjne,  

• średnia ocen z przedmiotów objętych zajęciami poniżej 4,0 – w przypadku zaj ęć 
dydaktyczno-wyrównawczych  (im niższa średnia tym wyższe miejsce na liście) 
– kryterium obligatoryjne, 
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• średnia ocen z przedmiotów objętych zajęciami powyżej 4,0 – w przypadku zaj ęć 
rozwijaj ących uzdolnienia, warsztatów, kół zainteresowa ń (im wyższa średnia 
tym wyższe miejsce na liście) – kryterium określające pierwszeństwo w rekrutacji, 

• opinia z właściwej poradni bądź wskazanie pedagoga szkolnego – w przypadku 
zajęć specjalistycznych – kryterium obligatoryjne. 

11. Wniosek o udział w projekcie niespełniający kryteriów udziału określonych przy opisie 
grupy docelowej nie będzie rozpatrywany. Złożone dokumenty aplikacyjne nie podlegają 
zwrotowi. 

12. Wszystkie osoby zakwalifikowane oraz ich opiekunowie prawni, zostaną powiadomione 
drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji Librus lub telefonicznie.  

13. W przypadku liczby Wniosków przekraczającej liczbę miejsc, powstaną listy rezerwowe. 
14. Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  
15. Na  tydzień przed rozpoczęciem zajęć opublikowane zostaną zanonimizowane listy osób 

zakwalifikowanych na poszczególne zajęcia. Osoby spełniające warunki udziału  
w stopniu najwyższym, zostaną przyjęte do projektu po ok. 10 osób/grupę. Przy takiej 
samej średniej ocen decydować będzie kolejność zgłoszeń. Pozostałe osoby trafią na listę 
rezerwową uszeregowaną wg powyższych zasad. 

16. Warunkiem przystąpienia kandydata/kandydatki do projektu będzie: 
• złożenie i popisanie Wniosku o udział w projekcie, 
• złożenie i podpisane deklaracji udziału w projekcie, 
• złożenie i podpisanie oświadczenia uczestnika projektu, 
• przeprowadzone w Szkole rozpoznanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia/ uczennicy wskazujących na potrzebę udziału w określonych zajęciach 
dodatkowych. 

17. Proces rekrutacji uwzględniać będzie zasadę równości płci i niedyskryminacji. 
18. Z prac Komisji rekrutacyjnej zostanie stworzony protokół.  
 

§ 4 

Zakres wsparcia 

Realizacja projektu nastąpi w roku szkolnym 2017/2018 i będzie obejmowała następujące 
zajęcia dodatkowe: 
1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu  

i pisaniu w tym także zagrożonych dysleksją 
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w zdobywaniu 

umiejętności matematycznych 
3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w nauce języka 

angielskiego 
4. Warsztaty rozwijające u dzieci umiejętność uczenia się – Mnemotechniki 
5. Warsztaty rozwijające u dzieci umiejętność szybkiego czytania 
6. Warsztaty rozwijające u dzieci kompetencje społeczne – umiejętności dyskusyjno-

mediacyjne 
7. Koło zainteresowań rozwijające u dzieci przedsiębiorczość i inicjatywność 
8. Zajęcia rozwijające u dzieci zainteresowania naukami przyrodniczymi 
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9. Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych językowo – konwersacje z języka 
angielskiego 

10. Zajęcia rozwijające u dzieci zainteresowania chemiczno-doświadczalne 
11. Zajęcia rozwijające u dzieci zainteresowania matematyczne – matematyka  

w praktyce 
12. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zmniejszające trudności w opanowaniu umiejętności 

szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
13. Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze i charakterze terapeutycznym stymulujące rozwój 

poznawczy dziecka 
 

§ 5 

Zasady uczestnictwa w projekcie 

1. Zajęcia dodatkowe przewidziane do przeprowadzenia odbywać się będą w Szkole, do 
której uczęszczają uczniowie z zastosowaniem podziału na grupy. 

2. Podział na grupy, szczegółowy harmonogram zajęć dodatkowych i jego zmiany Dyrektor 
szkoły niezwłocznie przekazuje Koordynatorowi Projektu i publikuje na stornie internetowej 
oraz zawiadamia Uczestników/ Uczestniczki projektu i ich opiekunów prawnych za 
pośrednictwem aplikacji Librus. 

3. Po zakwalifikowaniu do projektu, Uczniowie/ Uczennice mają obowiązek regularnego 
uczestnictwa w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. 

4. Uczniowie/ Uczennice uczestniczą w dodatkowych zajęciach prowadzonych w ramach 
projektu nieodpłatnie. 

5. Obecność na zajęciach sprawdzana będzie każdorazowo przez prowadzącego zajęcia 
poprzez sprawdzenie listy obecności. 

6. Nieobecność na zajęciach należy pisemnie usprawiedliwić u prowadzącego zajęcia. 
Pisemne usprawiedliwienie podpisane przez opiekuna prawnego ucznia/uczennicy 
dołącza się do szkolnej dokumentacji projektowej. 

7. Uczestnicy/ Uczestniczki zobowiązani są do wypełniania ankiet związanych z realizacją 
projektu, monitoringiem i ewaluacją, współpracy z Beneficjentem/ Realizatorem projektu, 
dostarczania wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów na żądanie Beneficjenta/ 
Realizatora projektu. 

8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w trakcie trwania zajęć, opiekun 
prawny uczestnika projektu zobowiązany jest niezwłocznie do złożenia pisemnego 
oświadczenia o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki. 

9. Uczestnicy/ Uczestniczki Projektu, zobowiązani są do przekazania informacji dotyczących 
ich sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału). 

 
§ 6 

Informacje pozostałe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. Beneficjent/ Realizator projektu ma możliwość dokonania zmian w Regulaminie, o czym 

powiadamia Uczestników/Uczestniczki projektu. 
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3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują zapisy aktów 
prawnych i dokumentów programowych dotyczących realizacji projektów w ramach WRPO 
2014+. 

 


