Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Projekt realizowany zgodnie z założeniami

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych, pt. „ Nowe możliwości –Nową szansą”

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa w projekcie

„ Nowe możliwości –Nową szansą”
DEFINICJE
Projekt – przedsięwzięcie pt. „Nowe możliwości – Nowa szansą”, współfinansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych
Realizator projektu– Gmina Klembów z siedzibą w Urzędzie Gminy w Klembowie, ul. Gen.

F. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
Strona internetowa projektu: www.efs.krusze.nogard.pl
Uczestnik/Uczestniczka (dalej Uczestnik) projektu – osoba, spełniająca kryteria uczestnictwa w
projekcie zapisane w § 3 niniejszego regulaminu, wybrana w procedurze rekrutacyjnej.
Przez Uczestnika rozumie się osobę znajdującą się na liście podstawowej, mającą prawo do
udziału w projekcie.

Uczestnik rezerwowy – przez Uczestnika rezerwowego rozumie się osobę, znajdującą się na
liście rezerwowej projektu, spełniającą kryteria uczestnictwa w projekcie. Osoba z listy
rezerwowej posiada prawo wejścia na listę podstawową w przypadku zwolnienia się na niej
miejsca.
Lista podstawowa – lista Uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie wyłoniona w
drodze procedury rekrutacyjnej opisanej w niniejszym regulaminie.
Lista rezerwowa – lista Uczestników, spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie, którzy nie
zostali zakwalifikowani do listy podstawowej z powodu braku miejsc.
Deklaracja uczestnictwa – dokument wyrażający wolę uczestnika i jego rodzica(prawnego
opiekuna) uczestnictwa w projekcie, Zał. nr 1
Komisja Kwalifikacyjna – Komisja dokonująca kwalifikacji kandydatów do Projektu
§ 1.
Cel projektu
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu

poprzez realizację programu rozwoju szkoły,

wprowadzającego nowy model pracy szkoły.
§ 2.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa w projekcie
„Nowe możliwości – Nowa szansą”,
2. Projekt jest realizowany w okresie: 01.08.2011r – 31.07.2013r.
§ 3.
Kryteria uczestnictwa w projekcie
1. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Kruszu, którzy:
a) w momencie przystąpienia do projektu są uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Kruszu (za moment przystąpienia do projektu uznaje się datę
podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (zał. nr 1a i 1b)
2.

O kwalifikacji ucznia na określone zajęcia decydować będą m.in. zainteresowania ucznia,

możliwości i potrzeby. W przypadku dwóch uczniów ubiegających się o to samo miejsce na

liście podstawowej lub rezerwowej decydować będą wyniki w nauce uzyskane na koniec roku
szkolnego 2010/2011, a także w 2011/2012.
Nauczyciele otrzymują wsparcie w ramach instytucji jaką jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła
II w Kruszu. Warunkiem uczestnictwa nauczyciela jest zatrudnienie na umowę o pracę

na

stanowisku nauczyciela i wypełnienie deklaracji uczestnictwa (zał. nr 1b)

3. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zobowiązane są do wypełnienia
Deklaracji uczestnictwa (zał. nr 1) i złożenia jej do Biura Projektu mieszczącego się w
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu.
4. Deklaracja uczestnictwa zawiera:
- dane osobowe uczestnika,
- potwierdzenie statusu formalnego osoby jako zgodnego z wymogami projektu,
5. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zobowiązane są do wypełnienia
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Deklaracji
dla potrzeb procesu rekrutacji w projekcie „Nowe możliwości – Nowa szansą” i akceptacji
regulaminu Projektu (zał. nr 2 )
6. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zobowiązane są do wypełnienia
oświadczenia

o wyrażeniu zgody na

wykorzystanie wizerunku przetwarzanie dla potrzeb

realizacji projektu „Nowe możliwości – Nowa szansą” (zał. nr 3 )
7. Deklaracja uczestnictwa oraz niniejszy Regulamin będą dostępne w wersji papierowej w
Biurze Projektu, które mieści się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu, jak również
w wersji elektronicznej na stronie internetowej projektu www.efs.krusze.nogard.pl
8. Organizator zastrzega, iż wypełnienie i złożenie Deklaracji uczestnictwa nie jest jednoznaczne
z przyjęciem do udziału w projekcie.
9. Kandydat wybrany przez Komisję Kwalifikacyjną staje się Uczestnikiem projektu w momencie
podpisania Deklaracji, zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystania wizerunku
oraz zasad uczestnictwa w Projekcie zawartych w niniejszym regulaminie ( zał. nr 4).
10. Każdy Uczestnik może skorzystać z przynajmniej dwóch form wsparcia.

§ 4.
Nabór uczestników na zajęcia pozalekcyjne
1. Informacja o rozpoczęciu rekrutacji zostanie ogłoszona bezpośrednio adresatom Projektu.
2. Rekrutacja prowadzona będzie we wrześniu 2011 r. natomiast we wrześniu 2012 r. odbędzie się
rekrutacja uzupełniająca. W jej wyniku wyłonionych zostanie:
a) grupa Uczestników Projektu,
b) grupa Uczestników rezerwowych.
3. Uczestnikiem Projektu może zostać każda osoba, która spełnia warunek wymieniony w § 3 ust.
1 i pomyślnie przejdzie proces rekrutacji. Preferowane będą grupy o z równym udziałem
chłopców i dziewczynek.
4. Proces rekrutacji prowadzony jest przez personel projektu we współpracy z nauczycielami
pracującymi w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu. Każdy uczeń będzie miał prawo
do wzięcia udziału w jednych zajęciach. Prawo do udziału w drugich zajęciach będą miały osoby,
które uzyskały najwyższe wyniki w nauce za poprzedni rok szkolny.
5. Proces rekrutacji prowadzony będzie w następujących etapach:
a) etap I – zebranie wstępnych informacji na temat zainteresowania określonymi zajęciami ze
wskazaniem przez ubiegającego się preferowanych zajęć.
b) etap II – weryfikacja zebranych informacji wstępnych i przyporządkowanie kandydatów do
konkretnych zajęć przez Komisję Kwalifikacyjną,
c) etap III – potwierdzenie przez ubiegających się o uczestnictwo zainteresowania zajęciami, do
których zostali zakwalifikowani
d) etap IV – złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie zakwalifikowanych i ich prawnych
opiekunów
6. Z przebiegu procesu rekrutacji zostanie sporządzany przez Komisję Kwalifikacyjną protokół
7. Decyzja o wpisaniu kandydata na listę podstawową lub listę rezerwową podejmowana jest
przez Komisję Kwalifikacyjną na podstawie danych zawartych w Deklaracji uczestnictwa i
informacji zebranych w procesie rekrutacji

8. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną

bezpośrednio

powiadomieni o wyniku rekrutacji.

9. Informacja o dodatkowym naborze zostanie także przekazano bezpośrednio zainteresowanym
10. Dodatkowy nabór zostanie przeprowadzony według zasad i procedur obowiązujących w
naborze pierwotnym.
§ 5.
Nabór uczestników na zajęcia specjalistyczne
1. Informacja o rozpoczęciu rekrutacji zostanie ogłoszona bezpośrednio adresatom Projektu.
2. Rekrutacja prowadzona będzie we wrześniu 2011 r. natomiast we wrześniu 2012 r. odbędzie
się rekrutacja uzupełniająca. W jej wyniku wyłonionych zostanie:
a) grupa Uczestników Projektu,
b) grupa Uczestników rezerwowych.
3. Uczestnikiem Projektu może zostać każda osoba, która spełnia warunek wymieniony w § 3 ust.
1 i pomyślnie przejdzie proces rekrutacji.
4. Proces rekrutacji prowadzony jest przez personel projektu we współpracy z nauczycielami
pracującymi w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu.
5. Proces rekrutacji prowadzony będzie w następujących etapach:
a) etap I – zebranie wstępnych informacji od nauczycieli i wychowawców na temat potrzeb
wsparcia specjalistycznego uczniów ze wskazaniem pierwszeństwa,
b) etap II – weryfikacja zebranych informacji wstępnych i przyporządkowanie kandydatów do
konkretnych zajęć przez Komisję Kwalifikacyjną,
c) etap III – potwierdzenie przez ubiegających się o uczestnictwo zainteresowania zajęciami, do
których zostali zakwalifikowani
d) etap IV – złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie zakwalifikowanych i ich prawnych
opiekunów

6. Z przebiegu procesu rekrutacji zostanie sporządzany przez Komisję Kwalifikacyjną protokół
7. Decyzja o wpisaniu kandydata na listę podstawową lub listę rezerwową podejmowana jest
przez Komisję Kwalifikacyjną na podstawie danych zawartych w Deklaracji uczestnictwa i
informacji zebranych w procesie rekrutacji
8. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną

bezpośrednio

powiadomieni o wyniku rekrutacji.
9. Informacja o dodatkowym naborze zostanie także przekazano bezpośrednio zainteresowanym
10. Dodatkowy nabór zostanie przeprowadzony według zasad i procedur obowiązujących w
naborze pierwotnym.
§ 6.
Rezygnacja i wykluczenie
1. Uczestnik projektu nie może zrezygnować z wybranych form wsparcia w ciągu roku szkolnego,
bez wskazania zasadnych przyczyn zdrowotnych czy losowych, może natomiast zostać
wykluczonym z udziału w projekcie.
2. Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w projekcie z powodu przekroczenia

25 %

nieobecności na zajęciach. W szczególnie uzasadnionym przypadku, niezależnym od Uczestnika,
może on zostać dopuszczony do kontynuacji udziału w zajęciach pomimo przekroczenia 25 %
nieobecności.
3. W przypadku wykluczenia z udziału w projekcie Uczestnika będącego na liście podstawowej,
zwolnione miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej
4. Uczestnik otrzymuje pisemną informację o wykluczeniu
§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.09.2011r

2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany
Regulaminu wymagają formy pisemnej.

3. Realizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wynikające w szczególności ze
zmian Wytycznych Instytucji Zarządzającej i/lub Instytucji Pośredniczącej, warunków realizacji
Projektu i innych dokumentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Realizator
Projektu.

Załączniki:

Załącznik nr. 1a:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE MOZLIWOŚCI – NOWĄ
SZANSĄ
Ja, niżej podpisana/y ……………………………………… (imię i nazwisko) deklaruję udział
mojego syna/córki w projekcie pt. Nowe możliwości – Nową Szansą realizowanym przez
Gminę Klembów z siedzibą w Urzędzie Gminy w Klembowie, ul. Gen. F. Żymirskiego 38,
05-205 Klembów Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w ramach Poddziałanie: 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Pełna nazwa zajęć:
1)…………………………………………………...........……………………………………
2)……………………………………...........……………………………………………………
3)………………………………………...........…………………………………………………
Imię, imiona i nazwisko uczestnika………………...........……………………..……………
Płeć
kobieta
mężczyzna
PESEL…………………………………………….........……………………………………
Wiek w chwili przystąpienia do projektu..........……..........…………………………………...
Adres zamieszkania………………………………….........………………………………….....
.......................................................................................................................................................
Obszar:
wieś
miasto
Powiat i województwo………..........…………………………………………………………
Telefon rodzica/opiekuna prawnego ……………….........………...................………...….........
Nazwa szkoły uczestnika………………………….........……………………………………….
Adres szkoły…………………………………….........……………………………………….....
Klasa………………………………………………..........……………………………………....
e-mail opiekuna prawnego……………………………........………………………………........
Data rozpoczęcia udziału w projekcie ..........................................................................................
Data zakończenia udziału w projekcie .........................................................................................
Oświadczam, iż ww. uczestnik zajęć spełnia warunki kwalifikujące do udziału w niniejszym
projekcie tj.
 Jest uczniem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu.
Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie
konsekwencje prawne i odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
……………………….

…..…………………………………………….

miejscowość data

czytelny podpis uczestnika projektu i opiekuna prawnego

Załącznik nr. 1b:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

....................................................
Imię i nazwisko
....................................................
Adres zamieszkania
....................................................
...................................................
PESEL

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Deklaruję przystąpienie do udziału w projekcie „Nowe możliwości – Nową Szansą”
nr UDA-POKL.09.01.02-14-025/10-00 realizowanym przez Gminę Klembów z siedzibą
w Urzędzie Gminy w Klembowie, ul. Gen. F. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów Priorytet:
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w ramach Poddziałanie: 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami uczestnictwa w projekcie i jestem
świadomy/a, że mój udział w projekcie jest współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych.
Niniejszym oświadczam, że w.w. dane są zgodne z prawdą

.................................................
Data

........................................................
czytelny podpis
Beneficjenta Ostatecznego

Załącznik nr 2a

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przystąpieniem do projektu Nowe możliwości – Nową Szansą realizowanym

przez Gminę Klembów z siedzibą w Urzędzie Gminy w Klembowie, ul. Gen. F. Żymirskiego
38, 05-205 Klembów Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w ramach Poddziałanie: 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego syna/córki
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –
ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa;
2. moje dane osobowe oraz dane mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia
wsparcia, realizacji niniejszego projektu, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
3. moje dane osobowe oraz ww. uczestnika zajęć mogą zostać udostępnione innym podmiotom
wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji niniejszego projektu, ewaluacji, kontroli,
monitoringu
i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
5. mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych mojego dziecka i ich poprawiania.

……………………….

……………………………………………………

miejscowość data

czytelny podpis opiekuna prawnego i uczestnika projektu

Załącznik nr 2b

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przystąpieniem do projektu Nowe możliwości – Nową Szansą realizowanym
przez Gminę Klembów z siedzibą w Urzędzie Gminy w Klembowie, ul. Gen. F. Żymirskiego
38, 05-205 Klembów Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w ramach Poddziałanie: 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
6. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –
ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa;
7. moje dane osobowe oraz dane mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia
wsparcia, realizacji niniejszego projektu, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
8. moje dane osobowe oraz ww. uczestnika zajęć mogą zostać udostępnione innym podmiotom
wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji niniejszego projektu, ewaluacji, kontroli,
monitoringu
i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
9. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
10. mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych mojego dziecka i ich poprawiania.

……………………….
miejscowość data

……………………………………………
czytelny podpis uczestnika projektu

Załącznik nr 3a

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oświadczenie Rodzica/opiekuna ucznia biorącego udział w projekcie
Nowe możliwości – Nową Szansą
o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku.
Udzielam Gminie Klembów z siedzibą w Urzędzie Gminy w Klembowie, ul. Gen. F.
Żymirskiego 38, 05-205 Klembów nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego
wykorzystania zdjęć z wizerunkiem mego dziecka
.....................................................................................
bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, obróbkę i powielanie wykonywanych zdjęć, za
pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu prowadzonych przez Gminę Klembów
działań informacyjno-promocyjnych w ramach realizowanego projektu pn. Nowe możliwości
– Nową szansą, w okresie od 01.08.2011 do 31.07.2013 r.
Zdjęcia wykorzystywane będą na stronach internetowych projektu, w gablotach szkolnych
oraz materiałach promocyjnych.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.

……………….. ……………….. ……………..
czytelny podpis ucznia

...........................................................
miejscowość, data

...............................................................
czytelny podpis rodzica/opiekuna

Załącznik nr 4

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oświadczenie
zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji projektu „Nowe możliwości – Nową Szansą”
realizowanym przez Gminę Klembów z siedzibą w Urzędzie Gminy w Klembowie, ul. Gen.
F. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w ramach Poddziałanie: 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Podpisem na liście akceptuję regulamin projektu „Nowe możliwości – Nową szansą”
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