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Regulamin rekrutacji w ramach projektu

"Mogę wszystko. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu miasta Garwolin"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

§1
Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o
1) "biurze projektu" - należy przez to rozumieć siedzibę Urzędu Miasta, ul. Staszica 15, 08-400

Garwolin;
2) "Komisji Rekrutacyjnej" należy przez to rozumieć zespół, którego zadaniem jest rekrutacja

uczestników juczestniczek do wszystkich grup wsparcia, w skład którego wejdą Koordynator
Szkolny, Księgowy Szkolny Projektu i Asystent Szkolny;

3) okresie realizacji projektu - od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.;
4) "Projekcie" oznacza to Projekt pt. "Mogę wszystko. Rozwój kompetencji kluczowych

uczniów z terenu miasta Garwolin" współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej X. Edukacja dla rozwoju
regionu, 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach
zawodowych);

5) "realizatorze" - należy przez to rozumieć Miasto Garwolin;
§2

Zakres wsparcia
1. Głównym celem projektu jest podniesienie, w okresie 01.07.2017 r.-30.06.2019 r., kompetencji

kluczowych, kształtowanie postawy kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i
przedsiębiorczości wśród uczniów szkół publicznych poziomu podstawowego igimnazjalnego z
terenu Miasta Garwolin, ułatwiających im przyszłe funkcjonowanie na rynku pracy. Wsparciem
zostanie objętych 482 uczennic i uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi szkół
objętych wsparciem oraz 55 nauczycieli.

2. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia,
współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

3. W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:
1) Ścieżka wsparcia dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w

Garwolinie.
2) Wsparcie dla nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w

Garwolinie.
3) Ścieżka wsparcia dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 1 Pułku Strzelców

Konnych w Garwolinie.
4) Ścieżka wsparcia dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Janusza Korczaka w

Garwolinie.
5) Doposażenie szkół objętych wsparciem w narzędzia TIK i pomoce dydaktyczne.

4. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 3 będą się odbywać na podstawie szczegółowego
harmonogramu.

§3
Uczestniczki i uczestnicy projektu

1. W projekcie uczestniczyć mogą uczennice i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im.
Marii Konopnickiej w Garwolinie, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 1 Pułku Strzelców
Konnych w Garwolinie, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Janusza Korczaka w Garwolinie
oraz nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Garwolinie,
którzy złożyli formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganym załącznikiem i zostaną
zakwalifikowani do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.

1



i Fundusze 
Europejskie 
Program Regionalny

~c:tZQwsze.
serce Polski

Unia Europejska 
Europejski Fundusz Społeczny

2. Uczestniczki i uczestnicy projektu zostaną wybraney-ni na podstawie złożonych formularzy
zgłoszeniowych.

3. Przy wyborze uczestniczek i uczestników projektu Komisja Rekrutacyjna kierować będzie się
oprócz wymogów określonych w ust.1, następującymi preferencjami dla poszczególnych gru~
docelowych:
1) Niewystraczający poziom posiadanych kompetencji kluczowych wśród uczniów, wynikający

z niższych wyników egzaminów końcowych od średniej wojewódzkiej,
2) Niewystarczająca oferta skierowana do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

spowodowana niskimi nakładami finansowymi,

§4
Proces rekrutacji

1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości płci.
2. Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie od 04.09.2017 r. do 29.09.2017 r.
3. Rekrutacja rozpocznie się z dniem jej ogłoszenia w trakcie spotkań z rodzicami uczniów

uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Garwolinie.
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie. Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Janusza Korczaka w Garwolinie. które zostanie zorganizowane
przez Dyrekcję Szkół.

4. Dopuszcza się rekrutację uzupełniającą w trakcie roku szkolnego, o ile nie uniemożliwia tego
charakter zajęć.

5. Informacje o terminie rekrutacji dostępne będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły, na
stronie internetowej szkoły oraz przekazywane będą w formie ustnej przez wychowawców klas.

6. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają formularz zgłoszeniowy (wzór
załącznik do niniejszego regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa
w formularzu, bezpośrednio lub za pośrednictwem wychowawcy klasy, odpowiednio do
Koordynatora szkolnego (Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w
Garwolinie. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie.
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Janusza Korczaka w Garwolinie), w terminie do dnia
18.09.2017 r. Następnie dokumentacja jest uzupełniana przez wychowawcę klasy oraz
pedagoga szkolnego i przekazywana do biura projektu.

7. W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji kandydat / kandydatka może zostać
poproszony bezpośrednio lub drogą mailową. telefoniczną lub pisemnie o uzupełnienie braków
w dokumentacji w ciągu trzech dni roboczych.

8. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub będą miały braki formalne, które nie zostały
uzupełnione w ciągu 3 dni roboczych od wezwania do uzupełnienia nie będą rozpatrywane.

9. Dane zawarte w formularzu weryfikuje pod względem formalnym osoba odpowiedzialna za
rekrutację,

10. O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic do danej formy wsparcia decyduje Komisja Rekrutacyjna
na podstawie niniejszego regulaminu. Komisja ustala listy osób zakwalifikowanych do projektu
oraz listy osób rezerwowych. Następnie Komisja, za pośrednictwem Koordynatorów szkolnych
powiadamia uczniów i uczennice o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie.

11. W przypadku niezrekrutowania planowanej liczby uczestników / uczestniczek na konkretne
zajęcia / kurs, termin rekrutacji może ulec wydłużeniu o dodatkowe 7 dni.

12. Uczeń / uczennica zakwalifikowany/-na do udziału w projekcie może zostać skreślony z listy
uczestników w przypadku:
- na wniosek nauczyciela/instruktora prowadzącego zajęcia lub wniosek Asystenta ds. wsparcia
uzasadniony rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa w zajęciach,
- w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć,
- samodzielnej rezygnacji uczestnika/uczestniczki,
Jednocześnie w ww. przypadkach realizator zastrzega sobie możliwość dochodzenia od
Uczestnika/Uczestniczki kosztów jego/jej uczestnictwa w Projekcie.

13, Udział danego/ej ucznia/uczennicy w Projekcie może ustać również w przypadku:
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- skreślenia z listy uczniów danej szkoły,
- przyczyn losowych (np. długotrwała choroba).

14. Skreślenia ucznia/uczennicy z listy uczestników projektu w przypadkach, o których mowa
w ustępie 12 lub ustępie 13 dokonuje Koordynator Główny Projektu po zasięgnięciu opinii
właściwego Koordynatora szkolnego i równocześnie na listę uczestniczek i uczestników (o ile
jest to uzasadnione merytorycznie i możliwe na danym etapie realizacji zajęć / kursu) wpisuje
osobę z pierwszego miejsca listy rezerwowej.

15. W chwili rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia każdy z uczniów/uczennic podpisuje:
• deklarację uczestnictwa w projekcie "Mogę wszystko. Rozwój kompetencji kluczowych

uczniów z terenu miasta Garwolin":
• oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych;
• informację o uczestniku projektu;
• oraz wyraża zgodę na udostępnianie wizerunku na potrzeby informacyjno-promocyjne

projektu.

16. Informacja o uczestniku projektu, deklaracja uczestnictwa oraz pozostałe załączniki do
regulaminu rekrutacji dostępne są w biurze projektu oraz sekretariatach poszczególnych szkół.

17. Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej projektu / szkół / realizatora
projektu oraz w biurze projektu.

18. O pozytywnym ukończeniu danej formy wsparcia i jednocześnie możliwości uzyskania
zaświadczenia w zakresie nauki języka obcego nowożytnego świadczy:

a. Uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć grupowych sprawdzane kwartalnie przez
Koordynatora Głównego Projektu na podstawie prowadzonych list obecności
i dzienników lekcyjnych.

b. Pomiar wartości zdobytych umiejętności liczby uczniów, którzy nabyli kluczowe
kompetencje.

§5
Postanowienia końcowe

1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 04.09.2017 r.
2. Uczestniczka / uczestnik projektu ma obowiązek wypełniania ankiet ewaluacyjnych i uczestnictwa

w zajęciach w wyznaczonych terminach.
3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Koordynatora

Projektu.

Załączniki:
• deklaracja uczestnictwa w projekcie "Mogę wszystko. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów
z terenu miasta Garwolin":
• oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
• informacja o uczestniku projektu;
• oświadczenie o zgodzie na udostępnianie wizerunku na potrzeby informacyjno-promocyjne
projektu.

Garwolin dnia 5.09.2017 r.
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