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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW  

PROJEKTU „RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW ŻYRARDOWSKICH  

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH” 

 

Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn. „Równe szanse edukacyjne uczniów 

żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych” Nr projektu: POKL.09.01.02-14-108/09  

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych 

 i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie 

 do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

 

§ 1. Informacja o projekcie 

 

1. Projekt pn. „Równe szanse edukacyjne uczniów żyrardowskich szkół podstawowych  

i gimnazjalnych” Nr projektu:POKL.09.01.02-14-108/09 realizowany jest przez Gminę 

Żyrardów. 

2. Projekt realizowany w publicznych szkołach prowadzonych przez Miasto Żyrardów:  

a) Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Żyrardowie,  

b) Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Żyrardowie,  

c) Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Żyrardowie,  

d) Zespół Szkół Publicznych Nr 4 w Żyrardowie,  

e) Zespół Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie,  

f) Zespół Szkół Publicznych Nr 7 w Żyrardowie. 

3. Cel ogólny projektu to tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie 

wsparcia na rzecz uczniów żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych 

napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym i zdrowotnym 

utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych oraz wzmocnienie 

atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej żyrardowskich szkół ukierunkowane  

na rozwój kompetencji  kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczo – 

matematycznych.  
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4. Cele szczegółowe: 

a) wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów mających trudności w nauce, w tym 

uczniów o różnym poziomie przygotowania do rozpoczęcia procesu edukacji szkolnej, 

b) kształtowanie postaw i umiejętności społecznych uczniów niezbędnych do rozwijania 

zdolności i zainteresowań, pokonywania trudności szkolnych i lepszego funkcjonowania  

w szkole, 

c) zwiększenie szans edukacyjnych poprzez pomoc specjalistyczną dla uczniów 

niepełnosprawnych i z dysfunkcjami, 

d) wzrost świadomości własnych możliwości i umiejętności oraz kształtowanie postaw  

i umiejętności społecznych niezbędnych do rozwijania zdolności i zainteresowań, 

pokonywania trudności szkolnych i lepszego funkcjonowania w szkole, 

e) wzmocnienie i rozwinięcie umiejętności uczniów uzdolnionych w zakresie nauk 

przyrodniczo – matematycznych, 

f) podniesienie jakości nauczania w szkole oraz uzyskiwanie lepszych wyników w nauce 

osiąganych przez uczniów, zwiększenie szans na kontynuowanie edukacji zgodnej  

z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy.    

4. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Gminy Żyrardów. 

 

§ 2. Oferowane formy wsparcia 

 

1. Projekt przewiduje udzielenie wparcia od roku szkolnego 2009/2010 do roku szkolnego 

2012/2013. 

2. W ramach Projektu zostaną zrealizowane trzy formy wsparcia:  

a) zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych  

w trakcie procesu kształcenia, 

b) zajęcia specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie 

procesu kształcenia – gimnastyka sensoryczna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 

terapia pedagogiczna/logopedyczna, 
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c) zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych  

ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczo – matematycznych – koła 

zainteresowań z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, przyrody. 
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3. Wykaz realizowanych zajęć: 

Lp. Rodzaj zajęć realizowanych we wszystkich szkołach 

w ramach Projektu 

Liczba 

godzin 

Liczba 

uczestników 

1. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 137 822 

2. Zajęcia specjalistyczne 218 380 

3. Zajęcia pozalekcyjne 126 1 008 

Łączna liczba godzin/uczestników zajęć  dla wszystkich 

szkół 
481 2 210 

 

4. Zajęcia dodatkowe będą prowadzone w grupach zgodnie z przyjętym harmonogramem zajęć 

ustalonym przez szkoły w trakcie realizacji Projektu. 

5. Uczestnicy projektu mogą wziąć udział w dowolnej liczbie zajęć na które się zapiszą  

i zadeklarują chęć udziału po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji. 

 

§ 3. Uczestnicy Projektu 

 

1. Uczestnikiem projektu może zostać uczeń, który:  

a) jest słabo przygotowany do rozpoczęcia procesu edukacji szkolnej  

lub opóźniony w realizacji treści programowych,  

b) wymaga zajęć specjalistycznych wyrównujących jego szanse edukacyjne i ma zalecone 

zajęcia specjalistyczne przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub specjalistyczną 

polegające na grupowej lub indywidualnej dodatkowej pracy, 

c) jest ukierunkowany na rozwój kompetencji kluczowych - ze szczególnym uwzględnieniem 

nauk przyrodniczo – matematycznych tj. matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, 

przyrody.  

2. Zakłada się, że w projekcie będą uczestniczyć również uczniowie zamieszkujący na terenach 

wiejskich, uczniowie z rodzin dysfunkcyjnych oraz niepełnosprawni.  

3. Dostęp do udziału w Projekcie będzie spełniać zasady równości szans, w tym płci. 
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§ 4. Rekrutacja Uczestników projektu 

 

1. Nabór uczestników Projektu przeprowadzony będzie przez Komisje Rekrutacyjne w składzie: 

psycholog, pedagog, i koordynator szkolny, które we współpracy z wychowawcami, 

nauczycielskimi zespołami przedmiotowymi sporządzą listy uczniów – uczestników Projektu.  

2. Terminy i daty rekrutacji będą publikowane na stronie internetowej Miasta Żyrardowa  

oraz stronach internetowych szkół biorących udział w Projekcie. 

3. Karta Rekrutacyjna, określona w Załączniku Nr 1 do Regulaminu będzie dostępna  

w szkołach uczestniczących w Projekcie.  

4. Warunkiem uczestniczenia w Projekcie jest złożenie poprawnie wypełnionej Karty 

Rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie rekrutacji w sekretariacie szkoły. 

5. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie na dany rodzaj zajęć decydować będzie Komisja 

Rekrutacyjna. 

6. W przypadku, gdy liczba kandydatów na zajęcia przekroczy liczbę miejsc na dany rodzaj zajęć, 

utworzona zostanie lista rezerwowa Uczestników. 

7. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem w każdej szkole biorącej udział  

w Projekcie dokumentu pn. Protokół Komisji Rekrutacyjnej wg wzoru określonego  

w Załączniku Nr 2 do Regulaminu. 

8. Informacja o zakwalifikowaniu się kandydatów do udziału w poszczególnych rodzajach zajęć  

w postaci listy osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostaną ogłoszone w szkołach 

biorących udział w Projekcie. Lista zawierać będzie imię i  nazwisko ucznia oraz klasę,  

do której uczęszcza. 

9. W przypadku rezygnacji uczestnika  Projektu na listę uczestników zostanie zakwalifikowany 

przez Komisję Rekrutacyjną uczeń z listy rezerwowej. 

 

§ 5. Prawa i Obowiązki Uczestników Projektu 

 

1. Każdy uczestnik Projektu ma prawo do uczestnictwa w pełnym wymiarze godzin dla danego 

rodzaju zajęć, do którego przystąpił, 

2. Każdy uczestnik Projektu niezależnie od warunków udziału w Projekcie zobowiązuje się do: 

a) złożenia Karty rekrutacyjnej,  
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b) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacji poprzez złożenie podpisu  

w Karcie Rekrutacyjnej, 

c) systematycznego uczęszczania na zajęcia organizowane w ramach Projektu zgodnie  

z ustalonym harmonogramem zajęć, potwierdzonego przez nauczyciela w dzienniku zajęć, 

d) wypełniania ankiet i arkuszy dla celów ewaluacji i monitorowania Projektu, udzielania 

odpowiedzi na pytania ankietera po zakończeniu udziału w Projekcie, 

e)  bieżącego informowania Personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego 

udział w Projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności na zajęciach, 

f) stosowania się do poleceń wydawanych przez poszczególne osoby związane z realizacją 

Projektu, 

g) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt i urządzenia 

wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu, 

h) informowania o zmianach dotyczących danych osobowych. 

 

§ 6. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

 

1. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z projektu w przypadku 

naruszenia niniejszego Regulaminu lub rezygnacji z nauki w szkole objętej projektem. 

2. Rezygnacja z udziału w Projekcie jest tylko możliwa w przypadkach uzasadnionych  

i wynikających z przyczyn natury zdrowotnej lub innych ważnych zdarzeń losowych. 

3. W przypadku złożenia rezygnacji konieczne jest jej poparcie stosownymi dokumentami. 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

reguły i zasady wynikające z PO KL, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa 

wspólnotowego i polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

2. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Projektu. 

 

 

 


