REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Kraina Dziecięcego Sukcesu – program rozwojowy dla uczniów wiejskich
placówek oświatowych z Gminy Olecko”

§1
Informacje o projekcie
1. Projekt pt.: „Kraina Dziecięcego Sukcesu – program rozwojowy dla uczniów wiejskich
placówek oświatowych z Gminy Olecko” jest realizowany w okresie od 01.01.2014 r. do
31.05.2015 r.
2. Projekt jest realizowany w ramach 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
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
3. Biuro Projektu znajduje się w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 1 (pokój 11) tel.
(87) 520 24 94, (87) 620 10 74.
4. Informacje na temat Projektu są dostępne w Biurze Projektu oraz na stronach internetowych:
www.um.olecko.pl,
www.spg.olecko.edu.pl,
www.gimnazjumkijewo.edupage.org,
www.zsj.olecko.edu.pl,
www.zsbo.olecko.edu.pl.
5. Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic IV i V klas szkół podstawowych oraz I i II klas
gimnazjów z terenu wiejskiego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olecko.
6. W ramach projektu będą realizowane, w szczególności następujące zadania:
1) zajęcia pozalekcyjne z doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów gimnazjum;
2) zajęcia dodatkowe dla uczniów z trudnościami w uczeniu się dla uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum;
3) zajęcia pozalekcyjne rozwijające dla uczniów zdolnych dla uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum;
4) obóz przyrodniczy w okresie wakacji dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
§2
Uczestnicy projektu
1.

W projekcie biorą udział szkoły z terenu wiejskiego Gminy Olecko:
a) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach,
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b)
c)
d)
e)
f)

Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich,
Szkoła Podstawowa w Judzikach,
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie,
Gimnazjum w Babkach Oleckich,
Gimnazjum w Judzikach.

2. Projekt zakłada udział 171 uczestników, w tym:
a) 90 uczniów szkół podstawowych,
b) 81 uczniów gimnazjów.
3.

Zorganizowanych będzie 27 grup, w tym:
a) 10 - dla 55 uczniów zdolnych,
b)17 – dla 116 uczniów z trudnościami w uczeniu się.

4. Na obóz przyrodniczy zostanie zakwalifikowanych 50 najbardziej aktywnych w realizacji
zajęć uczestników projektu.
5. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.
§3
Warunki uczestnictwa w projekcie uczniów
1.

Uczestnikiem projektu może być uczeń i uczennica, którzy uczęszczają do IV lub V klasy
szkoły podstawowej bądź I lub II klasy gimnazjum na terenie wiejskim, dla którego
organem prowadzącym jest Gmina Olecko.

2. Po spełnieniu kryterium określonego w ust. 1, warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest
złożenie w szkole, do której uczeń bądź uczennica uczęszcza, lub biurze projektu,
formularza zgłoszeniowego, oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych oraz wyrażenia zgody rodzica na objęcie ucznia wsparciem.
3. Załączniki, o których mowa w ust. 2, muszą być podpisane przez rodzica/prawnego
opiekuna ucznia/uczennicy.
4. Warunki uczestnictwa uczniów w poszczególnych rodzajach zajęć:
1)
zajęcia pozalekcyjne z doradztwa edukacyjno – zawodowego;
a) uczestniczy uczeń/uczennica klasy I lub II gimnazjum, zakwalifikowany/a do
projektu
b) przewidywana liczba godzin zajęć dla ucznia/uczennicy w okresie trwania
projektu – 61,
2)

zajęcia dodatkowe dla uczniów z trudnościami w uczeniu się:
a) uczestniczy uczeń/uczennica klasy IV lub V szkoły podstawowej / klasy I lub II
gimnazjum, o których mowa w § 2 ust. 1 zakwalifikowany/a do projektu do grupy
uczniów z trudnościami w nauce,
b) każdy uczeń/uczennica zobowiązuje się uczestniczyć w laboratorium
matematyczno-przyrodniczym – łącznie 61 godz. oraz w lektoracie językowym łącznie 61;

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Kraina Dziecięcego Sukcesu – program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko”

3) zajęcia pozalekcyjne rozwijające dla uczniów zdolnych:
a) uczestniczy uczeń/uczennica klasy IV lub V szkoły podstawowej / klasy I lub II
gimnazjum, o których mowa w § 2 ust. 1 zakwalifikowany/a do projektu do grupy
uczniów zdolnych,
b) każdy uczeń/uczennica zobowiązuje się uczestniczyć w laboratorium
matematyczno-przyrodniczym – łącznie 30 godz. oraz w lektoracie językowym łącznie 31.
4) obóz przyrodniczy 2 – tygodniowy w okresie wakacji:
a) uczeń/uczennica jest uczestnikiem projektu,
b) uczeń/uczennica wykazuje się znaczącą aktywnością podczas realizacji zajęć
przewidzianych w projekcie,
c) rodzice/ prawni opiekunowie wyrażą zgodę na uczestnictwo w obozie.
5. Uczestnictwo w projekcie oznacza osiągnięcie co najmniej 80% obecności w ramach wyżej
wymienionych działań.
6. Uczestnicy projektu, w dni odbywania się zajęć, mają zagwarantowany posiłek w szkole
oraz odwóz po zajęciach do domu.
§4
Zasady rekrutacji uczniów i uczennic
1. Proces rekrutacyjny jest przeprowadzany w styczniu 2014 r.
2. Do projektu zgłaszają się uczniowie spełniający warunki określone w § 1 ust.
5 wyrażający chęć uczestnictwa w projekcie oraz uzyskają zgodę rodzica lub opiekuna.
3. W przypadku większej liczby chętnych utworzona będzie lista rezerwowa, z której
będzie uzupełniana lista uczestników projektu, w przypadku odejścia lub skreślenia
zakwalifikowanego uczestnika.
4. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych osób zostanie ogłoszony dodatkowy nabór.
5. Osoby deklarujące uczestnictwo w projekcie muszą złożyć dokumenty, o których mowa
w § 3 ust. 1 i 2.
6. Z chwilą zakwalifikowania się do projektu każdy uczestnik projektu podpisuje deklarację
uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na
wykorzystanie wizerunku.
§5
Prawa i obowiązki uczestników projektu
1. Każdy uczeń i uczennica mają prawo do:
a) udziału jako stały uczestnik w zajęciach, na które się zakwalifikował,
b) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,
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c) korzystania z pomocy i materiałów udostępnionych przez szkołę, w której uczestnik
realizuje Projekt,
d) korzystania z zorganizowanego dojazdu po zajęciach do domu,
e) otrzymania posiłku w czasie zajęć przewidzianych projektem.
2. Ucznia zobowiązuje się do:
a) regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, na które zgłosił swój udział,
zgodnie z harmonogramem zajęć,
b) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział
w zajęciach.
3. W przypadku braku możliwości wywiązania się z realizacji udziału w Projekcie uczestnik
jest zobowiązany poinformować o tym koordynatora projektu.
§6
Postanowienia końcowe
1. Treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronach internetowych,
o których mowa w § 1 ust. 4.
2. Każda osoba składając zgłoszenie do udziału w regulaminie, akceptuje i wyraża zgodę na
postanowienia niniejszego regulaminu.
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