REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE „INNOWACYNA EDUKACJA W SZKOŁACH NA TARGÓWKU”

Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Innowacyjna edukacja w szkołach
na Targówku”, realizowanym przez Dzielnicę Targówek m.st. Warszawy w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem

VOX

Humana

na

terenie

Szkoły

Podstawowej

nr

58

im.

Tadeusza

Gajcego w Warszawie oraz w Szkole Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie,
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój
dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT
Postanowienia ogólne.

I.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Organizatorze – rozumie się przez to Urząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z siedzibą przy
ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa.
2. Miejscu organizacji projektu – rozumie się przez to:
a) Szkołę Podstawową nr 58 im. Tadeusza Gajcego przy ul. Mieszka I nr 7 w Warszawie;
b) Szkolę Podstawową nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego przy ul. Radzymińskiej 232 w
Warszawie.
3. Projekcie – rozumie się przez to projekt pn. „Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku”
realizowany przez Organizatora oraz Partnera – Stowarzyszenie VOX Humana, współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.
4. Uczestniku – rozumie się przez to ucznia lub uczennicę Szkoły Podstawowej nr 58 lub Szkoły
Podstawowej nr 84, którzy zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w Projekcie.
5. Rodzicu – rozumie się przez to rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika projektu.
II.
1.

Cel projektu.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych
niezbędnych na rynku pracy poprzez przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
reedukacyjnych, konsultacji indywidualnych oraz warsztatów kreatywności dla Uczestników.

2.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 160 Uczestników: w tym uczniowie ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, dzieci cudzoziemskie oraz dzieci zdolne rozwijający swoje
zainteresowania.

3.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące zajęcia:
a) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów zdolnych;
b) Zajęcia matematyczne w formie warsztatów prowadzone metodą eksperymentu ,

c) Zajęcia z języka polskiego jako obcego dedykowane dla dzieci cudzoziemskich oraz dzieci
powracających z zagranicy;
d) Zajęcia z informatyki dotyczące bezpieczeństwa w sieci;
e) Zajęcia reedukacyjne dla uczniów z dysfunkcjami szkolnymi i specyficznymi potrzebami
edukacyjnymi;
f)

Konsultacje indywidualne w celu wzmocnienia motywacji do nauki i pokonywania trudności;

g) Warsztaty z pobudzania kreatywności, innowacyjności i rozwijające uzdolnienia.,
4.

Wszystkie zajęcia organizowane w ramach projektu są bezpłatne.

5.

Zajęcia w ramach projektu będą realizowane w okresie od 1 października 2019 roku do 30 czerwca
2020 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego w Warszawie oraz Szkoły
Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie.
Kryteria wyboru uczestników projektu oraz warunki ich uczestnictwa w projekcie.

III.

1. Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego w Warszawie
oraz Szkoły Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie. Pierwszeństwo udziału
w projekcie będą mieli uczniowie, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów według poniższych
kryteriów. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o przyjęciu decydować będzie kolejność
zgłoszeń.
Kryteria punktowe:
A. Język polski jako j. obcy – (limit: 50 os. SP 58; 35 os. SP 84)


Uczniowie, posiadający opinię o dysfunkcjach szkolnych otrzymają 2 punkty;



Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych otrzymają 2 punkty;



Uczniowie posiadający inne niż polskie pochodzenie otrzymują 2 punkty;



Uczniowie powracający z zagranicy otrzymują 2 punkty;

B. Język angielski – (limit: 30 os. SP 58; 45 os. SP 84)
 Uczniowie posiadający najwyższe oceny (celujące i bardzo dobre) z j. angielskiego na
podstawie dziennika ocen otrzymują 2 punkty;
 Uczniowie posiadający oceny dobre z j. angielskiego na podstawie dziennika ocen
otrzymują 1 punkt;
C. Zajęcia reedukacyjne dla uczniów z dysfunkcjami szkolnymi i specyficznymi
potrzebami edukacyjnymi oraz konsultacje indywidualne w celu wzmocnienia
motywacji do nauki i pokonywania trudności – (limit: 22 os. SP 58; 20 os. SP 84);
 Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych otrzymają 2 punkty;
 Uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności otrzymują 2 punkty;
 Uczniowie posiadający inne niż polskie pochodzenie otrzymują 2 punkty;
 Uczniowie powracający z zagranicy otrzymują 2 punkty;

D. Pozostałe zajęcia

2.



Rozmowa i ocena motywacji oraz wyniki w nauce (od 1 do 5 punktów);



Uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności otrzymują 2 punkty;



Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych otrzymają 2 punkty;



Uczniowie z rodzin o niskich dochodach (na podstawie oświadczeń) otrzymują 2 punkty.

Wszystkie dzieci objęte wsparciem będą spełniały kryterium kwalifikowalności, uprawniające do
udziału w projekcie.

3.

Projekt zakłada rekrutację z uwzględnieniem polityki równych szans, bez względu na płeć, status
społeczny oraz stopień niepełnosprawności. Zapewniony zostanie równy dostęp obu płci.

4.

Rekrutacja uczestników będzie odbywać się na podstawie:
a) dokumentów dostarczonych przez Rodzica Organizatorowi (opinia, diagnoza) wraz z
podpisanym formularzem rekrutacyjnym;
b) diagnozy, przeprowadzonej rozmowy ujętej w ankiecie kwalifikacyjnej
c) na podstawie szkolnego dziennika ocen.

5.

Procedura rekrutacyjna obejmuje następujące czynności:
Od dnia 10 września 2019 roku rozpoczęcie rekrutacji poprzez:
a) udostępnienie niezbędnych druków i dokumentów w tym m.in.: regulaminu, oświadczenia
uczestnika, formularza rekrutacyjnego i deklaracji uczestnictwa na stronie Organizatora,
w Szkołach (sekretariat) oraz w biurze projektu;
b) dystrybucję plakatów promocyjnych;
c) zorganizowanie spotkania informacyjnego;
d) powołanie komisji rekrutacyjnej przez Organizatora.

6.

W skład Komisji Rekrutacyjnej wejdą: Koordynator Merytoryczny Projektu, przedstawiciel
Stowarzyszenia VOX Humana oraz pracownicy poszczególnych szkół biorących udział w projekcie
wskazani przez Dyrektora.

7.

Zgłoszenie Uczestnika będzie polegało na wypełnieniu przez Rodzica formularza rekrutacyjnego i
złożeniu go osobiście w sekretariacie szkoły lub przekazania go wychowawcy lub obecnemu na
terenie szkoły przedstawicielowi Stowarzyszenia Vox Humana.

8.

30 września 2019 r. zostanie zamknięty pierwszy nabór uczestników do projektu. Lista Uczestników
przyjętych do projektu będzie udostępniona w miejscu organizacji projektu na terenie obu szkół. W
przypadku niewyczerpania limitu miejsc wskazanego w punkcie II.2. Organizator zastrzega sobie
prawo do przeprowadzenia dodatkowego naboru z zachowaniem zasad określonych w pkt. III.5.

9.

Komisja rekrutacyjna sporządzi protokół ze swojego posiedzenia do którego załączy:
a) listę dzieci przyjętych do projektu;
b) listę dzieci kwalifikujących się do projektu, które nie uzyskały miejsca i wchodzą w
skład listy rezerwowej;
c) listę dzieci nie kwalifikujących się do projektu.

10. O zakwalifikowaniu się do projektu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie, mailowo lub
osobiście.
IV.
1.

Organizacja zajęć

O przydziale zajęć decyduje Koordynator projektu w porozumieniu z Koordynatorem
Merytorycznym oraz Dyrektorami placówek.

2.

Harmonogram realizacji

oraz przydział zajęć dla poszczególnych uczestników zostanie

zatwierdzony przez Koordynatora projektu w oparciu o wyniki rekrutacji i ustalenia z Dyrektorami
szkół.

V.

Dokumenty dotyczące rekrutacji.

1. Do dokumentów rekrutacyjnych, które należy dostarczyć Organizatorowi należą:
a)

Formularz zgłoszenia do udziału w projekcie;

b)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów projektu;

c)

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystanie
wizerunku.

d)

Dodatkowe dokumenty potwierdzające dysfunkcje szkolne Uczestnika.

2. Niedostarczenie wymaganych dokumentów wyklucza z udziału w Projekcie.
3. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i są przechowywane w Biurze Projektu, a po
zakończeniu realizacji projektu zarchiwizowane zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie
projektu.
VI. Obowiązki Uczestników oraz Rodziców Uczestników.
1. Za bezpośredni kontakt z Uczestnikami i Rodzicami odpowiada Koordynator oraz nauczyciele i
specjaliści prowadzący zajęcia w grupach oraz indywidualnie.
2. Rodzic ma świadomość, że obecność Uczestnika na zajęciach jest obowiązkowa, a długotrwałe i
powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności mogą skutkować usunięciem Uczestnika z
udziału w Projekcie. Usprawiedliwione mogą być jedynie nieobecności spowodowane chorobą na
podstawie

zwolnienia

lekarskiego

lub

wypadkami

losowymi

na

podstawie

pisemnego

usprawiedliwienia nieobecności.
3. Rodzic ma obowiązek skutecznego poinformowania Organizatora o:
a) dłuższej nieobecności dziecka na zajęciach organizowanych w ramach Projektu,
b) rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny
uniemożliwiającej dalsze uczestnictwo z zachowaniem formy pisemnej.
4. Dodatkowe obowiązki Rodziców w ramach uczestnictwa w Projekcie:
a)

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby sprawozdawczości
Projektu, w tym w szczególności ewaluacji i rozliczania, w zakresie wymaganym przez
Instytucję Pośredniczącą zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.),

b)

uczestniczenie we wszystkich badaniach prowadzonych w ramach monitoringu / ewaluacji po
przystąpieniu do projektu, w tym w trakcie jego trwania i po zakończeniu,

c)

wypełnianie i przekazywanie Organizatorowi innych dokumentów związanych z realizacją
Projektu, o których wypełnienie wystąpi Organizator,

d)

przestrzeganie postanowień regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa,

e)

dostosowywania się do wskazań i zaleceń Organizatora w zakresie uczestnictwa
w Projekcie,

f)

przestrzeganie zasady punktualnego stawiennictwa na zajęcia.

5. Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku nieobecności przekraczającej 20%
ogólnej liczby godzin, która nie jest spowodowana chorobą, klęską żywiołową lub innym
zdarzeniem niezależnym od uczestnika.
6. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności rodzic uczestnika jest zobowiązany
do pisemnego usprawiedliwienia nieobecności i uzyskania zgody Koordynatora Projektu na
kontynuację uczestnictwa w Projekcie.
7. Kandydaci z list rezerwowych przyjmowani będą w momencie zwolnienia się miejsc, jeżeli po
otrzymaniu informacji o takiej możliwości potwierdzą chęć uczestnictwa w Projekcie oraz spełnią
warunki określone w Regulaminie. Przyjęcie z listy rezerwowej następuje w kolejności
umieszczenia na tej liście.
8. Sprawy sporne, skargi i odwołania w pierwszej kolejności rozpatruje Przewodniczący komisji.
9. Od decyzji Przewodniczącego Komisji Rodzice mogą odwoływać się do Koordynatora Projektu.

VII. Postanowienia końcowe.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa oraz
wprowadzania dodatkowych postanowień, o czym poinformuje Rodziców i Uczestników Projektu.
2. W kwestiach spornych bądź nie określonych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje
Koordynator Projektu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 września 2019 r. i obowiązuje przez czas trwania Projektu.

Załączniki:
1. Formularz zgłoszenia
2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
3. Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych
4. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku

