Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie: „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”
realizowanym przez Gminę Krasne
§ 1 Informacje ogólne
1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów oraz nauczycieli
w projekcie „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość.”
2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr: IX Jakość edukacji
i kompetencji w regionie, Działania nr: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.
3. Realizatorem projektu jest Gmina Krasne, 36-007 Krasne 121.
4. Biuro projektu mieści się w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Obsługi Szkół
w Krasnem, 36-007 Krasne 743B.
5. Projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. w jednej
szkole podstawowej oraz dwóch gimnazjach dla których organem prowadzącym jest
Gmina Krasne.
6. Ilekroć poniżej jest mowa o:
1) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość.”;
2) Dyrektorze szkoły – oznacza jednocześnie Szkolnego Koordynatora projektu „Rozwiń
swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość.”;
3) uczestnikach – rozumie się przez to nauczycieli i nauczycielki oraz uczniów i uczennice
biorących udział w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu.

§ 2 Cele i zakres wsparcia
1. Celem projektu jest:
1) wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie Technologii Informacyjno
Komunikacyjnych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności
i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia szczególnie ze
szczególnymi potrzebami edukacyjnymi dla 108 chłopców i 99 dziewcząt z trzech szkół
dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasne;
2) wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie
wykorzystania Technologii Informacyjno Komunikacyjnych dla 28 kobiet oraz 8
mężczyzn z trzech szkół uczestniczących w projekcie.
2. W zależności od szkoły projekt przewiduje realizację w roku szkolnym 2016/2017 oraz
2017/2018 nieodpłatnych zajęć dodatkowych dla uczniów oraz kursów doskonalących dla
nauczycieli obejmujących:
1) Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Strażowie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Poradnictwo edukacyjno - zawodowe
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki w kl. 1-3, 90 godzin na grupę - 3 grupy
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.angielskiego w kl. 1-3, 90 godzin na grupę- 3 grupy
Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z j.angielskiego w kl. 1-3, 90 godzin na grupę – 3 grupy
Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z matematyki w kl. 1-3, 90 godzin na grupę – 3 grupy
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w kl. 4-6, 60 godzin na grupę – 2 grupy
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.angielskiego w kl. 4-6, 60 godzin na grupę- 2 grupy
Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z j.angielskiego w kl. 4-6, 30 godzin na grupę – 1 grupa
Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów matematyki w kl. 4-6, 30 godzin na grupę – 1 grupa
Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z informatyki w kl. 4-6, 60 godzin na grupę – 1 grupa
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody w kl. 4-6, 60 godzin – 2 grupy

2) Zespół Szkół w Strażowie - Gimnazjum w Strażowie:
a) Poradnictwo edukacyjno - zawodowe
b) Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki w kl. 1-3, 60 godzin na grupę - 2 grupy
c) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.angielskiego w kl. 1-3, 60 godzin na grupę- 2 grupy
d) Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z przedsiębiorczości w kl. 1-3, 30 godzin na grupę –
e)
f)
g)
h)
i)
j)

1 grupa
Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z j.angielskiego w kl. 1-3, 30 godzin na grupę – 1 grupa
Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z kompetencji informatycznych/cyfrowych w kl. 1-3,
60 godzin na grupę – 1 grupa
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii w kl. 1-3, 60 godzin – 2 grupy
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii w kl. 1-3, 30 godzin – 1 grupa
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki w kl. 1-3, 30 godzin – 1 grupa
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii w kl. 1-3, 30 godzin – 1 grupa

3) Zespół Szkół w Malawie - Gimnazjum w Malawie:
a) Poradnictwo edukacyjno – zawodowe
b) Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki w kl. 1-3, 120 godzin na grupę - 4 grupy
c) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.angielskiego w kl. 1-3, 90 godzin na grupę- 3 grupy
d) Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z matematyki przy równoczesnym rozwijaniu
kompetencji cyfrowych w kl. 1-3, 90 godzin na grupę – 3 grupy
e) Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z j.angielskiego w kl. 1-3, 60 godzin na grupę – 2
grupy

f)
g)
h)
i)

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii w kl. 1-3, 30 godzin – 1 grupa
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii w kl. 1-3, 30 godzin – 1 grupa
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki w kl. 1-3, 30 godzin – 1 grupa
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii w kl. 1-3, 30 godzin – 1 grupa

Wyszczególnione zajęcia z dla uczniów będą się odbywać średnio jeden raz w tygodniu.

4) We wszystkich szkołach uczestniczących w projekcie organizacja nieodpłatnych kursów
doskonalących dla nauczycieli:
a) Kurs doskonalący: „Stosowanie metod oraz form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu
u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych
postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej)” w ilości 32
godzin; zajęcia 5 dni w semestrze
b) Kurs doskonalący: Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu w dydaktyce w ilości 32
godzin; zajęcia 3 dni w semestrze
c) Kurs doskonalący: Wykorzystanie TIK w nauczaniu w ilości 40 godzin; zajęcia 5 dni
w semestrze

§ 3 Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników
1. Rekrutacja uczniów do poszczególnych rodzajów zajęć prowadzona będzie w maju i czerwcu
2017 r. oraz we wrześniu 2017 r. w oparciu o niniejsze zasady:
1) do udziału w projekcie uprawnieni są uczniowie i uczennice z klas I-VI w Zespole Szkół
w Strażowie - Szkoła Podstawowa w Strażowie i uczniowie i uczennice oraz klas I-III w
Zespole Szkół w Strażowie - Gimnazjum w Strażowie oraz uczniowie i uczennice klas I-III w
Zespole Szkół w Malawie - Gimnazjum w Malawie,
2) na zajęcia rekrutowani będą uczniowie/uczennice zgodnie ze zdiagnozowanymi w każdej
ze szkół ich indywidualnymi potrzebami, uwzględniającymi wyniki nauczania, problemy
uczniów z określonymi przedmiotami lub postawami potrzebnymi na rynku pracy.
Diagnoza wewnętrzna uwzględniająca wyniki nauczania, problemy z określonymi
przedmiotami:
W klasach 4-6
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: średnia ocen w roku szk. 2016/17 i/ lub ocena końcowa
z określonego przedmiotu: poniżej 3,5 – 2 pkt, średnia ocen i/lub ocena z danego przedmiotu
3,5 – 4,0 – 1 pkt.;
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: średnia ocen lub ocena końcowa z określonego
przedmiotu:4,0 – 6,0 – 1 pkt;
W klasach 1 – 3: rekomendacja nauczyciela/ocena opisowa
- wniosek rodzica lub nauczyciela – 1 pkt;
- zgłoszenie się samego ucznia – 1 pkt,
- uczeń z orzeczeniem o niepełnosprawności – 2 pkt;
- uczeń w złej sytuacji materialnej – 2 pkt;
3) zasadą jest udział jednego ucznia/uczennicy w co najmniej 30 godzinach zajęć dodatkowych
w ramach danego typu zajęć;
4) uczniowie/uczennice mogą uczestniczyć w więcej niż jednej formie zajęć;
5) rekrutacja uwzględnia zasady polityki równych szans i równości płci;
6) pierwszeństwo do udziału w projekcie mają uczniowie posiadający orzeczenie
o niepełnosprawności oraz uczniowie pozostający w trudnej sytuacji materialnej.
2. O zakwalifikowaniu do projektu w ramach procesu rekrutacji decyduje wypełnienie
następujących warunków:
1) zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach dodatkowych poprzez podpisane przez opiekuna
prawnego ucznia/uczennicy Deklaracji uczestnictwa w projekcie – wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1a;
2) posiadanie statusu ucznia szkoły podstawowej objętej projektem lub statusu ucznia
gimnazjum objętego projektem;
3)przeprowadzone w szkole rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych ucznia/uczennicy wskazujących na potrzebę udziału w określonych zajęciach
dodatkowych.
3. Z zastosowaniem powyższych kryteriów rekrutacji do udziału w projekcie w poszczególnych
szkołach dokonują Komisje Kwalifikacyjne, w skład której wchodzi: dyrektor szkoły jako
przewodniczący, wychowawca klasy oraz pedagog.
4. Proces rekrutacji w szkole wszczyna swoim zarządzeniem Dyrektor szkoły powołując w tym celu
Komisję Kwalifikacyjną i wyznaczając termin w jakim przeprowadza się rekrutację – wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2.

5. Z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej sporządza się protokół zawierający szkolną listę
uczestników projektu oraz rezerwową szkolną listę kandydatów na uczestników projektu – jeśli
została utworzona – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
6. Rezerwową szkolną listę kandydatów na uczestników projektu tworzy się w przypadku większej
ilości uczniów/uczennic kwalifikujących się do udziału w projekcie w stosunku do ilości
dostępnych miejsc spośród uczniów/uczennic, u których stwierdzono hierarchicznie większą
potrzebę uczestnictwa w danym rodzaju zajęć.
7. O wynikach rekrutacji
Kwalifikacyjnej.

decyduje Dyrektor

szkoły zatwierdzając

protokół

Komisji

8. O zakwalifikowaniu do projektu Dyrektor szkoły powiadamia ucznia i jego opiekuna prawnego.
Powiadomienie winno być skuteczne i dokonane w sposób zwyczajowo przyjęty w danej szkole
w sprawach kontaktów z rodzicami uczniów/uczennic.
9. Dyrektor szkoły w terminie do 2 dni przekazuje potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię
protokołu z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej do Koordynatora Projektu w celu sporządzenia
zbiorczej listy uczestników projektu.
10. W przypadku wolnych miejsc, po uzgodnieniu z Koordynatorem Projektu możliwe jest
przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji.
11. Rekrutacja nauczycieli do poszczególnych rodzajów zajęć prowadzona będzie w połowie maja
2017 r. w oparciu o niniejsze zasady:
1) do udziału w projekcie uprawnieni są nauczyciele i nauczycielki zatrudnieni w Zespole Szkół
w Strażowie - Szkołach Podstawowa i Gimnazjum w Strażowie oraz w Zespole Szkół w
Malawie Gimnazjum w Malawie.
2) na zajęcia rekrutowani będą nauczyciele/nauczycielki na podstawie oświadczeń dotyczących
stosowania aktywizujących metod nauczania: 0-3 metody 2 punkty, 3-5 metod 1 punkt oraz
oświadczeń dotyczących częstotliwości wykorzystania TIK na zajęciach: do 3 razy w miesiącu
2 punkty więcej niż 3 razy w miesiącu 1 punkt ponadto nauczyciel przedmiotu przyroda w
każdej szkole.
3) zasadą jest udział nauczyciela/nauczycielki w zajęciach:
a) kursu doskonalącego: „Stosowanie metod oraz form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu
u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych
postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej)” w ilości 32 godzin;
zajęcia 5 dni w semestrze
b) kursu doskonalącego: Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu w dydaktyce w ilości 32
godzin; zajęcia 5 dni w semestrze
c) Kursu doskonalącego: Wykorzystanie TIK w nauczaniu w ilości 40 godzin; zajęcia 5 dni
w semestrze
4) nauczyciele/nauczycielki mogą uczestniczyć w więcej niż jednej formie zajęć;
5) rekrutacja uwzględnia zasady polityki równych szans i równości płci;

12. O zakwalifikowaniu do projektu w ramach procesu rekrutacji decyduje wypełnienie
następujących warunków:
1) zgłoszenie uczestnictwa w kursach poprzez podpisane przez nauczyciela/nauczycielkę
Deklaracji uczestnictwa w projekcie – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1b;
2) posiadanie statusu nauczyciela szkoły podstawowej objętej projektem lub statusu nauczyciela
gimnazjum objętego projektem;
13. Z zastosowaniem powyższych kryteriów rekrutacji do udziału w projekcie w poszczególnych
szkołach dokonują Komisje Kwalifikacyjne, w skład której wchodzi: dyrektor szkoły jako
przewodniczący, członek komisji wyznaczony przez dyrektora, oraz pedagog.
14. Proces rekrutacji w szkole wszczyna swoim zarządzeniem Dyrektor szkoły powołując w tym
celu Komisję Kwalifikacyjną i wyznaczając termin w jakim przeprowadza się rekrutację – wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.
15. Z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej sporządza się protokół zawierający szkolną listę
uczestników projektu oraz rezerwową szkolną listę kandydatów na uczestników projektu – jeśli
została utworzona – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
16. Rezerwową szkolną listę kandydatów na uczestników projektu tworzy się w przypadku
większej ilości nauczycieli/nauczycielek kwalifikujących się do udziału w projekcie w stosunku do
ilości dostępnych miejsc spośród nauczycieli/nauczycielek, u których stwierdzono hierarchicznie
większą potrzebę uczestnictwa w danym rodzaju zajęć.
17. O wynikach rekrutacji decyduje Dyrektor szkoły zatwierdzając protokół Komisji
Kwalifikacyjnej.
18. O zakwalifikowaniu do projektu Dyrektor szkoły powiadamia nauczyciela. Powiadomienie
winno być skuteczne i dokonane w sposób zwyczajowo przyjęty w danej szkole w sprawach
kontaktów
z nauczycielami/nauczycielkami.
19. Dyrektor szkoły w terminie do 2 dni przekazuje potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię
protokołu z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej do Koordynatora Projektu w celu sporządzenia
zbiorczej listy uczestników projektu.
20. W przypadku wolnych miejsc, po uzgodnieniu z Koordynatorem Projektu możliwe jest
przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji.

§ 4 Uczestnictwo w projekcie
1. Zajęcia przewidziane do przeprowadzenia odbywać się będą w szkołach, do których uczęszczają
uczniowie z zastosowaniem podziału na grupy.
2. Podziału na grupy dokonuje Dyrektor szkoły z zachowaniem zasad określających maksymalną
liczebność grupy wynikającą z zapisów projektu.
3. Dyrektor szkoły ogłasza informację o szczegółowym harmonogramie realizacji poszczególnych
rodzajów zajęć dla poszczególnych grup zajęciowych poprzez zamieszczenie na szkolnej tablicy
ogłoszeń.
4. Podział na grupy, szczegółowy harmonogram zajęć dodatkowych i jego zmiany Dyrektor szkoły
niezwłocznie przekazuje Koordynatorowi Projektu.
5. Po zakwalifikowaniu do projektu, beneficjenci mają obowiązek regularnego uczestnictwa
w organizowanych zajęciach.
6. Beneficjenci uczestniczą w organizowanych zajęciach prowadzonych w ramach projektu
nieodpłatnie.
7. Obecność na zajęciach sprawdzana będzie każdorazowo przez prowadzącego zajęcia poprzez
sprawdzenie listy obecności.
8. Nieobecność na zajęciach należy pisemnie usprawiedliwić u prowadzącego zajęcia. Pisemne
usprawiedliwienie podpisane przez opiekuna prawnego w przypadku ucznia/uczennicy dołącza się
do szkolnej dokumentacji projektowej – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4.
9. Uczestnicy projektu zobowiązani są do przystępowania w szczególności do testów
sprawdzających, o ile przeprowadzane one będą w ramach zajęć oraz innych form sprawdzających
postępy w nauce.
10. Uczestnicy projektu zobowiązani są w szczególności do wypełniania ankiet i formularzy
związanych z realizowanym projektem.
11. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w trakcie trwania zajęć, beneficjent lub
opiekun prawny nieletniego uczestnika projektu zobowiązany jest niezwłocznie do złożenia
pisemnego oświadczenia w tym fakcie wraz z podaniem przyczyny rezygnacji – wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 5.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 uczestnik projektu zostaje wykreślony przez Dyrektora

szkoły ze szkolnej listy uczestników projektu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od
dnia dostarczenia pisemnej informacji/oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.
Wykreślenie dokonane zostaje w formie decyzji Dyrektora szkoły.
13. Kopia decyzji o wykreśleniu przekazywana jest do Koordynatora Projektu do 7 dni od dnia
podjęcia. Na tej podstawie Koordynator Projektu dokonuje wykreślenia ucznia z listy uczestników–
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszy dostępny jest w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Obsługi Szkół
w Krasnem oraz sekretariatach szkół uczestniczących w projekcie.
2. W imieniu uczestnika projektu opiekun prawny po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem
zobowiązuje się do jego przestrzegania.
3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do Regulaminu, o których
opiekunowie prawni uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych będą niezwłocznie
informowani za pośrednictwem Dyrektora szkoły.

Załącznik nr 1a do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rozwiń swoje kompetencje –
ukształtuj swoją przyszłość”.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
„Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”

Tytuł projektu: „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”
Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020
Nr projektu: RPPK.09.02.00-18-0060/16-00
Nazwa i numer osi priorytetowej: IX Jakość edukacji kompetencji w regionie
Nazwa i numer działania: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Dane uczestnika projektu - ucznia:
Uczeń/uczennica …………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby deklarującej przystąpienie do projektu)

Szkoła Podstawowa/Gimnazjum………………..………….………………… klasa…………….

Nr

PESEL

Płeć: Kobieta

Mężczyzna

Adres zamieszkania ucznia:
Miejscowość …………………………… kod pocztowy ……………….. poczta…………………
Gmina Krasne Powiat rzeszowski Województwo podkarpackie
Ulica……………………………………………… Nr domu/mieszkania……………………………
Uczeń posiada orzeczenie o niepełnosprawności: Tak

Nie

Uczeń znajduje się w trudnej sytuacji materialnej*: Tak

Nie

Dane opiekuna prawnego:
Imię i nazwisko opiekuna prawnego ……………………………………...………………………
Adres zamieszkania opiekuna prawnego:
Miejscowość …………………………… kod pocztowy ……………….. poczta…………………
Gmina Krasne, Powiat rzeszowski, Województwo podkarpackie
Ulica…………………………………………… Nr domu/mieszkania……………………………
Tel. …………………………….., e-mail: ……………………………………………………………..
Deklaruję udział mojego dziecka w projekcie „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją
przyszłość”, realizowanym przez Gminę Krasne, współfinansowanym przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2004-2020 w zakresie osi priorytetowej IX - Jakość
edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach
projektu „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”, do których zostało
zakwalifikowane.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że ww. Projekt jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość” i akceptuję jego warunki.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na ewentualne nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku mojego
dziecka w działaniach informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu „Rozwiń swoje
kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”.
W związku z przystąpieniem dziecka do projektu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych moich i mojego dziecka w celu realizacji projektu zgodnie z Wytycznymi Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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 i data

……………………………………………………
czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika

*Dochód na członka rodziny ucznia jest niższy niż 800,00 miesięcznie

Załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rozwiń swoje kompetencje –
ukształtuj swoją przyszłość”.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”.
Tytuł projektu: „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”
Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020
Nr projektu: RPPK.09.02.00-18-0060/16-00
Nazwa i numer osi priorytetowej: IX Jakość edukacji kompetencji w regionie
Nazwa i numer działania: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Dane uczestnika projektu –nauczyciela :
Nauczyciel/nauczycielka ……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby deklarującej przystąpienie do projektu)

Miejsce zatrudnienia Szkoła Podstawowa/Gimnazjum………………..………….……………

Nr

PESEL

Płeć: Kobieta

Mężczyzna

Adres zamieszkania:
Miejscowość …………………………… kod pocztowy ……………….. poczta…………………
Gmina ……………………Powiat ……………………

Województwo podkarpackie

Ulica……………………………………………… Nr domu/mieszkania……………………………
Tel. …………………………….., e-mail: ……………………………………………………………..

Oświadczam, że:
a) stosuję aktywizujące metody nauczania na zajęciach:  0-3 metody
b) wykorzystuję TIK na zajęciach:  do 3 razy/miesiąc

 3-5 metod

 więcej niż 3 razy/miesiąc

Deklaruję udział w projekcie „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”,
realizowanym przez Gminę Krasne współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2004-2020
w zakresie osi priorytetowej IX - Jakość
edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Wyrażam zgodę na udział w kursach doskonalących realizowanych w ramach projektu „Rozwiń
swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłośc”., do których zostałam/em zakwalifikowana/y.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że ww. Projekt jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie „ Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość” i akceptuję jego warunki.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na ewentualne nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku
w działaniach informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu „Rozwiń swoje
kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”.
W związku z przystąpieniem do projektu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w celu realizacji projektu zgodnie z Wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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 i data

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

Załącznik do Deklaracji uczestnictwa w projekcie
„Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH*
W związku z przystąpieniem do Projektu „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją
przyszłość”. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
• 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;
• dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu
„Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”, ewaluacji ,kontroli,
monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
• dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia
wsparcia, realizacji projektu „ Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”,
ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki;
• podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
• mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

miejscowość i data

czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika

* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie podpisuje jej prawny opiekun.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ Rozwiń swoje
kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”.
WZÓR
… ............................................
pieczęć szkoły

Zarządzenie nr ……………
Dyrektora Zespołu Szkół w
z dnia
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1943 z późn. zm.), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji uczestników do projektu pn.
„Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”, zarządzam co następuje:
§1
Powołuję Komisję Kwalifikacyjną do prac związanych z rekrutacją uczniów/uczennic do udziału
w projekcie pn. „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”, w składzie:
1.

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej (dyrektor szkoły): ………….….……………

2.

Wychowawcy klas/Nauczyciel członek komisji*: ………………………………………..

3.

Pedagog……………………………………………………………………….…………..
§2

Komisja

Kwalifikacyjna przeprowadza rekrutację w oparciu o zasady i kryteria ustalone

w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj
swoją przyszłość”
§3
Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie dokonuje się poprzez złożenie Deklaracji uczestnictwa
w projekcie wg wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”,. Zgłoszenia przyjmowane
będą w okresie od ……….…...do…………

§4
Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza rekrutację w dniach/dniu .........................................
§5
Ze swoich prac Komisja Kwalifikacyjna sporządza protokół zawierający szkolną listę uczestników
projektu oraz rezerwową szkolną listę kandydatów na uczestników projektu – jeśli została
utworzona.
§6
Dokument o którym mowa w § 5 sporządza się wg wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją
przyszłość”.
§

7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

podpis i pieczęć Dyrektora

* w przypadku rekrutacji nauczycieli

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rozwiń swoje
kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”.
WZÓR
Protokół z rekrutacji
w Zespole Szkół - Szkole Podstawowej/ Gimnazjum w
… .....................................................................................
Protokół z posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej powołanej na podstawie Zarządzenia
nr ........ Dyrektora Zespołu Szkół w ............................................ z dnia ..................
do przeprowadzenia rekrutacji uczniów/uczennic na zajęcia dodatkowe realizowane w ramach
projektu pn. „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”.

Data posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej: .............................................................................................
Miejsce posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej: ........................................................................................
Skład Komisji:
Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej (imię i nazwisko, stanowisko):
… ..............................................................................................................................................
Członkowie (imię i nazwisko, stanowisko):

Przebieg pracy Komisji Rekrutacyjnej
1. Zapoznanie z zasadami rekrutacji określonymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość” i zobowiązanie do
ich przestrzegania podczas pracy Komisji.
2. Analiza zebranej dokumentacji dotyczącej zgłoszeń do uczestnictwa w projekcie.
3. Zakwalifikowanie uczniów/uczennic na zajęcia dodatkowe zgodne z rozpoznanymi
potrzebami, możliwościami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz zajęciami zaplanowanymi
dla szkoły we Wniosku o dofinansowanie projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

4. Sporządzenie szkolnej listy uczestników projektu.
5. Sporządzenie rezerwowej szkolnej listy kandydatów na uczestników projektu (jeśli została
sporządzona).
5. Uwagi Komisji Rekrutacyjnej:
… ..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołował/a:
Podpisy członków Komisji Kwalifikacyjnej:
1. ………………………………
2. ………………………………
3. …………………………...….
……………………………. Dnia,……………………
……………………. r.

Zatwierdzam listę uczniów/uczennic zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych
w ramach projektu „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”. stanowiącą
Załącznik nr 1 (oraz Załącznik nr 2 – jeśli utworzono) do niniejszego Protokołu,
…………………………..

…………………… r.
Dnia…………………….

Dyrektor – Szkolny Koordynator

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1 do Protokołu rekrutacji w Zespole Szkół w …….. Szkole Podstawowej/Gimnazjum

Szkolna lista uczestników projektu
„Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość".
Zespół Szkół w ……….. – Szkoła Podstawowa im. ……………… w …………………
Lista uczestników zakwalifikowanych do projektu po rekrutacji:
Lp. Nazwisko i imię
ucznia/uczennicy

1

Adres
zamieszkania

Płeć
(K/M)

Rodzaj dokumentu
kwalifikującego
ucznia/uczennicę do
projektu, na podstawie
którego dokonano
rozpoznania
indywidualnych potrzeb
ucznia

Rodzaj zajęć
(spośród zajęć
przewidzianych
dla szkoły)

Formularz zgłoszeniowy

2
3
.
.
.
.
.
.
.
.
Uwagi Komisji Kwalifikacyjnej:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Liczba grup utworzonych w wyniku rekrutacji:
Lp.

Rodzaj zajęć (spośród zajęć
przewidzianych dla szkoły)

Liczba
grup

1

Liczba uczniów
łącznie

Liczba
dziewczynek

Liczba chłopców

15

2
3
4
5
6
7
Uwagi Komisji Kwalifikacyjnej:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

…...................................., dnia ………………….. r.

……………………………………..
Dyrektor – Szkolny Koordynator

Załącznik nr 2 do Protokołu rekrutacji w Zespole Szkół w …………- Szkole Podstawowej im. …..
w ……………………..

Rezerwowa szkolna lista kandydatów na uczestników projektu „Rozwiń swoje
kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość".*
Lista rezerwowa uczestników zakwalifikowanych do projektu po rekrutacji:
Lp. Nazwisko i imię
ucznia/uczennicy

Adres
zamieszkania

Płeć
(K/M)

Rodzaj dokumentu
kwalifikującego
ucznia/uczennicę do
projektu, na podstawie
którego dokonano
rozpoznania
indywidualnych potrzeb
ucznia

Rodzaj zajęć
(spośród zajęć
przewidzianych
dla szkoły)

1
2
3

Uwagi Komisji Kwalifikacyjnej:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…...................................., dnia ………………….. r.
……………………………………..
Dyrektor – Szkolny Koordynator
* Sporządza się jeśli ilość uczniów/uczennic kwalifikujących się do udziału w projekcie jest większa od ilości
miejsc dostępnych dla szkoły.

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ”Rozwiń swoje
kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”.
WZÓR

Dyrektor Szkoły Podstawowe/Gimnazjum w……………………………

Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach
Zgodnie z § 4 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rozwiń swoje
kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”.
usprawiedliwiam nieobecność mojego dziecka
………………………………………………………………………...… ............................................
(imię i nazwisko dziecka)

ucznia/uczennicy Szkoły Podstawowej /Gimnazjum… ........................................................................
na zajęciach dodatkowych … ................................................................................................................
(nazwa/rodzaj zajęć), realizowanych

w ramach

projektu pn. „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”, prowadzonych przez
Gminę Krasne
W dniu……………………….z powodu……………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

……………………………
miejscowość i data

……………..…………………………

czytelny podpis opiekuna prawnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rozwiń swoje kompetencje
– ukształtuj swoją przyszłość”.
WZÓR

Dyrektor Szkoły Podstawowej/Gimnazjum w……………………………………………..

Oświadczenie o rezygnacji z udziału w zajęciach dodatkowych

Zgodnie z § 4 ust. 11 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rozwiń swoje
kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”.
zgłaszam rezygnację …………………………………………………… .............................................
(imię

i

nazwisko

dziecka)

z udziału w zajęciach

dodatkowych prowadzonych w ramach projektu pn. „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją
przyszłość”.
Powodem rezygnacji jest

miejscowość i data
czytelny podpis opiekuna prawnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj
swoją przyszłość”.

W ZÓR
Gmina Krasne
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Obsługi Szkół w Krasnem
Krasne 743B
36-007 Krasne
Koordynator Projektu: … ................................
Zawiadomienie o rezygnacji z udziału w zajęciach dodatkowych
Zgodnie z § 4 ust. 13 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rozwiń swoje
kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”.
zawiadamiam, że z dniem ……………………………….
uczeń/uczennica ……………………………………………………………………………… .............
(imię i nazwisko dziecka)

zrezygnował/a z uczestnictwa w zajęciach dodatkowych prowadzonych w ramach projektu pn.
„Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”. Uczeń/uczennica uczęszczał/a w
Szkole Podstawowej/Gimnazjum … …………………. ..................................................... na zajęcia
dodatkowe:…………………………………………………………………………………… .............
(rodzaj zajęć)

Liczba godzin planowanych: ………………..…….. Liczba godzin zrealizowanych: ………………..

Dyrektor Szkoły

