Regulamin rekrutacji do projektu„Od bariery po sukces”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Termin realizacji: 02.11.2009r. do 30.07.2011 r.
§1
Zasady ogólne
1. Projekt „ Od bariery po sukces” realizowany jest przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska
z siedzibą 34-130 Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 7, w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach; 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 zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
2.
Biuro projektu znajduje się w Urzędzie Miasta Kalwaria Zebrzydowska, ul.
Mickiewicza 7, pok.8
3. Projekt obejmuje swym zasięgiem Gminę Kalwaria Zebrzydowska.
4. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
§2
Sposób rekrutacji
1. Rekrutacja odbywa się na terenie dziesięciu szkół objętych wsparciem Projektu.
2. We wszystkich szkołach do wszystkich form wsparcia przewiduje się rekrutację cykliczną

oraz rekrutację uzupełniającą.
3. Rekrutacja cykliczna prowadzona będzie w roku szkolnym 2009/2010 od 12 listopada do 11

grudnia. W wyniku rekrutacji zostaną utworzone listy podstawowe oraz rezerwowe.
4. Rekrutacja w roku szkolnym 2010/2011 przebiegała będzie od 6 września do 22 września i

będzie miała charakter zarówno cykliczny jak i uzupełniający w zależności od potrzeb.
5. Rekrutacja cykliczna będzie prowadzona tylko w tych szkołach i do tych form wsparcia,

6.
7.

8.
9.

w których po rekrutacji w roku szkolnym 2009/2010 nie utworzono list rezerwowych,
a zwolniły się miejsca na skutek ukończenia lub przerwania przez BO projektu.
Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie przez cały okres realizacji projektu w miarę
zwalnianych miejsc na listach podstawowych.
Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest złożenie deklaracji. Deklaracje udziału w
projekcie komisje rekrutacyjne wprowadzą według daty i godziny ich wpływu do Rejestru
deklaracji.
O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie Beneficjenci Ostateczni zostaną poinformowani
pisemnie ( lista uczestników w poszczególnych szkołach)
Za moment przystąpienia do projektu BO przyjmuje się dzień udziału w pierwszej formie
wsparcia i podpisanie przez BO oraz opiekuna prawnego/rodzica oświadczenia o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych.
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10. Uczniowie, którzy znajdą się na listach rezerwowych mogą zostać zakwalifikowani do

udziału w projekcie
w innym terminie - tj. w trakcie trwania projektu, jeżeli
zakwalifikowany uczestnik (BO) z listy podstawowej z usprawiedliwionych przyczyn
zrezygnuje z udziału w projekcie lub zostanie z niej skreślony w przypadku 20%
nieusprawiedliwionej absencji na zajęciach.
11. 20 % nieusprawiedliwionej absencji na zajęciach przy co miesięcznie podsumowywanej
frekwencji powoduje skreślenie z listy podstawowej.
12. W innych przypadkach niż wymienione w pkt od 1 do 11 decyzje w sprawie rekrutacji
podejmuje koordynator szkolny.
§3
Kryteria przyjęć do Projektu
1. Do udziału w rekrutacji na zajęcia objęte wsparciem Projektu uprawnieni są uczniowie szkół
podstawowych, którzy spełniają następujące kryteria:
1) Są uczniami klas I-VI jednej ze szkół podstawowych w:
a) ZSP w Stanisławiu Dolnym,
b) ZS nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej,
c) ZS nr 2 w Brodach,
d) ZS nr 3 w Przytkowicach,
e) ZS nr4 w Zebrzydowicach,
f) ZS nr 5 w Barwałdzie Górnym,
g) SP w Barwałdzie Średnim,
h) ZS nr 6 w Leńczach,
i) SP nr 1 w Stanisławiu Dolnym,
j) SP w Zarzycach Wielkich
2) których rodzice lub opiekunowie prawni złożą oświadczenie o zapoznaniu się

3)
4)
5)

6)

7)

i zaakceptowaniu treści Regulaminu Projektu
których rodzice lub prawni opiekunowie złożą Deklarację uczestnictwa w projekcie
których rodzice/prawni opiekunowie wypełnią oświadczenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych
wykazują braki edukacyjne z danego przedmiotu potwierdzone: opinią Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, wnioskiem nauczyciela lub rodziców o potrzebie
wsparcia w danym zakresie – dotyczy rekrutacji na zajęcia dydaktyczno wyrównawcze
wykazują uzdolnienia w danym kierunku potwierdzone wnioskiem nauczyciela
przedmiotu, rodziców lub innych instytucji i potrzebie wsparcia lub rozwoju tak
kompetencji kluczowych jak i umiejętności twórczego rozwoju własnych
zainteresowań - dotyczy rekrutacji na zajęcia skierowane na rozwój kompetencji
kluczowych
wykazują problemy wychowawcze potwierdzone wnioskiem MGOPS w Kalwarii
Zebrzydowskiej, opinią Poradni Pedagogiczno Psychologicznej bądź wnioskiem
wychowawcy o potrzebie objęcia wsparciem psychologiczno-pedagogicznym
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8) braki/uzdolnienia uczniów klas I zostaną zbadane w oparciu o diagnozę dojrzałości
szkolnej dokonanej przez nauczyciela przedszkola

§4
Postanowienia końcowe
1. Na

terenie szkół powołane zostaną komisje rekrutacyjne w składzie: szkolny
koordynator wraz z pedagogiem/nauczycielem przewidzianym do realizacji projektu.
Komisje dokonają weryfikacji dokumentów.
2. Wymagane dokumenty należy składać w sekretariatach szkół objętych wsparciem od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 we wskazanym przez
projektodawcę terminie.
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