Załącznik
do Zarządzenia Nr 86/2012
Wójta Gminy Bełchatów
z dnia 10 lipca 2012r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Bełchatów
− „Chcę to wiedzieć"
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
prowadzonych na terenie Gminy Bełchatów„Chcę to wiedzieć" realizowanego w terminie od
1 czerwca 2012 roku do 31 sierpnia 2013 roku
2. UŜyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
a) Beneficjent – podmiot realizujący Projekt – Gmina Bełchatów na podstawie umowy o
dofinansowanie Projektu z Instytucją Pośredniczącą,
b) Projekt - projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów
klas I-III szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Bełchatów - „Chcę to
wiedzieć” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, 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 róŜnic w jakości usług edukacyjnych
realizowany przez Gminę Bełchatów.
c) Uczestnik projektu – uczeń/uczennica klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Bełchatów, korzystający bezpośrednio z pomocy Projektu (Beneficjent Ostateczny).
d) Zespół Projektowy – zespół powołany do realizacji Projektu powołany Zarządzeniem Nr
61/ 2012 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 1 czerwca 2012 r.
§2
Informacje o Projekcie
1. Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Bełchatów - „Chcę to wiedzieć” realizowany
jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 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
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utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych.
Beneficjentem projektu jest Gmina Bełchatów.
2. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie Nr UDA.POKL.09.01.0210-077/11-00 z dnia 05 kwietnia 2012 r., zawartej pomiędzy Gminą Bełchatów, a
Województwem Łódzkim.
3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
4. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97400, Bełchatów, tel. +48 44 632-52-11, czynne w dni robocze w godzinach pracy Urzędu
Gminy.
5. Celem ogólnym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Bełchatów zgodnie ze zdiagnozowanymi
potrzebami i moŜliwościami tych uczniów. ZałoŜone cele zostaną zrealizowane poprzez
udział uczniów w zajęciach dodatkowych oraz poprzez zakup pomocy dydaktycznych i
wyposaŜenia. Projekt obejmuje sześć istniejących na terenie Gminy Bełchatów szkół
podstawowych:
- Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Domiechowicach,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dobrzelowie,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Głuchowskiego w Dobiecinie,
- Szkoła Podstawowa im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim,
- Szkoła Podstawowa im. Władysława Szafera w Janowie,
- Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Łękawie.
6. Projekt obejmuje następujące rodzaje wsparcia:
a) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym takŜe
zagroŜonych ryzykiem dysleksji,
b) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
c) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
d) zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
społecznej,
e) zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
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f) zajęcia rozwijające zainteresowania u uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym
uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,
g) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – gry i zabawy
ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej.
7. Udział w Projekcie jest bezpłatny i dobrowolny.
§3
Warunki uczestnictwa w projekcie
1. Uczestnikami Projektu są uczniowie lub uczennice klasy I-III uczęszczający/-a do jednej ze
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bełchatów wymienionych w § 2 ust..5:
a) u których zdiagnozowano we wrześniu 2011 roku indywidualne potrzeby i problemy,
mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju,
b) uzdolnieni uczniowie i uczennice potrzebujący indywidualnego podejścia.
2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie po spełnieniu kryterium określonego w § 3 ust. 1
niniejszego Regulaminu jest złoŜenie przez opiekuna prawnego we właściwej dla
ucznia/uczennicy szkole podstawowej w terminie od 1września 2012 roku do 15 września
2012 roku następujących dokumentów:
a) Deklaracji uczestnictwa w projekcie systemowym (Załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu)
b) Oświadczenie uczestnika projektu systemowego o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych (Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu)
c) Oświadczenie uczestnika projektu o wyraŜenie zgody na wykorzystanie wizerunku
(Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu).
3. Formularz Deklaracji uczestnictwa w projekcie systemowym wraz z pozostałym
kompletem dokumentów rekrutacyjnych dostępny jest w Biurze Projektu, na stronie
internetowej Gminy Bełchatów (zakładka GZOSz/PROJEKT POKL), oraz w szkołach
podstawowych wymienionych w § 2 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
§4
Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja do projektu jest zamknięta i ogranicza się tylko do uczniów klas I-III szkół
podstawowych Gminy Bełchatów zakwalifikowanych na zajęcia dodatkowe przez Komisję
Rekrutacyjną i Dyrektora Szkoły na podstawie przeprowadzonej we wrześniu 2011 roku
diagnozy - dokumentu potwierdzającego rozpoznane potrzeby rozwojowe i edukacyjne.
Rekrutacja będzie prowadzona od 1 do 15 września 2012 roku.
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2. W procesie rekrutacji będzie stosowana polityka równości płci – dokumentacja
rekrutacyjna oraz materiały promocyjne podkreślać będą odrębność płci uczestników
projektu.
3. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację
projektu na terenie szkół podstawowych do przestrzegania kwestii ochrony danych
osobowych.
4. Uczestników do projektu zgłaszają wychowawcy, nauczyciele oraz specjaliści zatrudnieni
w szkole lub poradniach specjalistycznych na podstawie rozpoznanych we wrześniu 2011
roku potrzeb, moŜliwości rozwojowych i edukacyjnych uczniów i uczennic wypełniając część
I Formularza zgłoszeniowego do projektu (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu)
5.Rekrutację przeprowadzają Komisje Rekrutacyjne powołane Zarządzeniem Dyrektora
Szkoły ( załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu).
6.Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje uczniów/uczennice na zajęcia dodatkowe analizując I
część Formularza zgłoszeniowego do projektu oraz zaplanowane przez szkołę i ujęte we
Wniosku o dofinansowanie – rodzaje zajęć podanych w standardzie V (dane zawarte w
formularzu – załącznik nr 4) – planując ich czas trwania i liczbę godzin zajęć dodatkowych
będących zaspokojeniem rozpoznanych potrzeb ucznia/uczennicy.
7. Liczba uczniów/ uczennic w projekcie do zrekrutowania powinna być zgodna z
podaną we Wniosku o dofinansowanie zaakceptowanym przez Urząd Marszałkowski.
8. Komisja Rekrutacyjna sporządza Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej ( załącznik
nr 6 do niniejszego regulaminu) wraz z Listą uczestników Projektu (załącznik nr 7 do
niniejszego regulaminu) oraz Listą uczestników Projektu w podziale na grupy ( załącznik nr
8). Dokumenty wytworzone podczas rekrutacji wymienione w § 4 ust. 8 przekazuje się do
Biura Projektu.
9. Pełna dokumentacja rekrutacji znajduje się w szkole podstawowej Uczestnika projektu.
10. Proces rekrutacji zostaje zakończony podaniem do wiadomości opiekunom prawnym oraz
uczniom/uczennicom wyników rekrutacji.
§5
Prawa uczestników i uczestniczek projektu oraz rodziców lub opiekunów prawnych
1. KaŜdy uczestnik i uczestniczka projektu ma prawo do:
a) zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objęty w projekcie (w imieniu
dziecka rodzic / opiekun prawny),
b) bezpłatnego udziału w zajęciach dodatkowych w ramach projektu, na które się
zakwalifikował.
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2. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do wglądu i modyfikacji podanych danych osobowych
udostępnionych na potrzeby projektu, informacji o postępach ucznia oraz konsultacji z
nauczycielami prowadzącymi zajęcia dodatkowe.
3. W ramach realizacji projektu zapewnione są pomoce dydaktyczne, które będą uŜytkowane
podczas poszczególnych zajęć.
§6
Obowiązki uczestników i uczestniczek projektu oraz rodziców lub opiekunów prawnych
1. KaŜdy uczestnik i uczestniczka projektu zobowiązany/-a jest do:
a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu - zgodnie z
ustalonym harmonogramem zajęć do których został zakwalifikowany,
b) udział w badaniach monitorujących rozwój uzdolnień i zainteresowań,
c) udziału w badaniach monitorujących zmniejszanie się zdiagnozowanych problemów,
d) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbania o sprzęt i pomoce
wykorzystywane podczas realizacji projektu,
e) stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby zaangaŜowane w realizację projektu.
2. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika projektu zobowiązany jest do:
a) zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu,
b) złoŜenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
c) dbania o regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia dodatkowe zgodnie z podanym
harmonogramem,
d) udzielania instytucjom zaangaŜowanym we wdraŜanie działania 9.1 poddziałania 9.1.2
wszelkich informacji związanych z uczestnictwem dziecka w projekcie,
e) pisemnego usprawiedliwienia wszystkich nieobecności dziecka wraz z podaniem
przyczyny absencji u osoby prowadzącej zajęcia w terminie nie dłuŜszym niŜ 7 dni od daty
ich zdarzenia (załącznik nr 9 do niniejszego regulaminu),
f) bieŜącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział
dziecka w projekcie,
g) udzielenia informacji w drodze ankiet, rozmów telefonicznych o wynikach nauczania i
zachowaniu swojego dziecka.
§7
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie
1. Udzielanie wsparcia w ramach projektu zaprzestaje się w przypadku:
a) przerwania przez uczestnika / uczestniczkę projektu nauki w szkole,
b) naruszenia podczas zajęć prowadzonych w ramach projektu zasad współŜycia społecznego
i norm etycznych obowiązujących w szkole,
c) pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.
2. Rezygnacja z udziału w Projekcie moŜliwa jest jedynie w uzasadnionych wypadkach.
3. Wniosek o rezygnację z uczestnictwa w Projekcie składa opiekun prawny Uczestnika
projektu w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły (załącznik nr 10 do niniejszego
Regulaminu).
4. Uzasadnione wypadki, o których mowa w § 7 ust. 2 niniejszego Regulaminu, mogą
wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyŜszej i z zasady nie mogą być
znane przez Uczestnika projektu lub jego opiekuna prawnego w momencie przystąpienia do
realizacji Projektu.
5. Ostateczną decyzję o usunięciu Uczestnika projektu z Listy uczniów i uczennic
zakwalifikowanych do projektu podejmuje Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w
Bełchatowie na podstawie pisemnej informacji Dyrektora Szkoły o zaistniałych
okolicznościach wymienionych w § 7 ust.1 niniejszego Regulaminu.
§8
Przechowywanie dokumentacji rekrutacyjnej
1. Kompletna dokumentacja rekrutacyjna kaŜdego Uczestnika projektu będzie
przechowywana w danej szkole podstawowej ucznia, w osobnej teczce w miejscu,
niedostępnym dla osób nieupowaŜnionych.
2. Za moment zgłoszenia Uczestnika przyjmuje się datę, w której złoŜone zostały poprawnie
wypełnione wymagane dokumenty.
§9
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i obowiązuje do czasu
zakończenia realizacji Projektu.
2. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a takŜe rozstrzyganie spraw, które nie są
uregulowane niniejszym Regulaminem naleŜy do Zespołu Projektowego.
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3. Niniejszy Regulamin moŜe ulec zmianie w przypadku gdy będzie to konieczne z uwagi na
zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie Projektu, zmianę przepisów prawa
krajowego i wspólnotowego, zmianę warunków umowy o dofinansowanie Projektu, a takŜe
pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji Pośredniczącej.
4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
5. Aktualna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu, na stronie
internetowej Gminy Bełchatów (zakładka GZOSz/PROJEKT POKL), oraz w szkołach
podstawowych wymienionych w § 2 ust. 5 niniejszego Regulaminu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

