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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„KOMPETENCJE NA START W GMINIE MIEJSKIEJ ZGORZELEC” 

 

 

§ 1 

 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin jest wewnętrznym aktem prawnym określającym zasady rekrutacji  

i uczestnictwa w Projekcie nr RPDS.10.02.01-02-0080/21 pn. „Kompetencje na start w Gminie 

Miejskiej Zgorzelec”.  

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie: 

10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i 

ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.  

3. Projekt realizowany jest przez Gminę Miejską Zgorzelec, zwaną dalej „Beneficjentem”.  

4. Działania realizowane są na terenie województwa dolnośląskiego na rzecz Uczestników Projektu 

zrekrutowanych zgodnie z zasadami określonymi w § 3. 

5. Projekt realizowany jest od 01.08.2022 r. do 31.07.2023 r. 

 

§ 2 

Założenia Projektu 

1. Celem głównym Projektu jest rozwinięcie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 

oraz zniwelowanie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 wśród 240 uczniów                          

(120 kobiet; 120 mężczyzn) zwanych dalej „Uczestnikami Projektu” ze Szkoły Podstawowej nr 2 z 

Oddziałami Integracyjnymi w Zgorzelcu, Szkoły Podstawowej nr 3 w Zgorzelcu, Szkoły Podstawowej 

nr 5 w Zgorzelcu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Zgorzelec. 

2. Wsparcie kierowane jest do 300 uczniów klas IV-VII (150 kobiet, 150 mężczyzn) Szkoły Podstawowej 

nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgorzelcu, Szkoły Podstawowej nr 3 w Zgorzelcu, Szkoły 

Podstawowej nr 5 w Zgorzelcu. 

3. Zaplanowane w Projekcie działania obejmują: 

a) Zajęcia dodatkowe/pozalekcyjne: rozwojowe z matematyki, matematyczne gry i zabawy, 

przyrodnicze laboratorium, język angielski, język niemiecki, matematyka w grach, projekt 

edukacyjny, gry i zabawy kształtujące kompetencje społeczne, wyrównawcze z matematyki, 

indywidualizacja: socjoterapeutyczne;  

b) Półkolonie, warsztaty edukacyjne: laboratorium naukowe, laboratorium robotyki; 

c) Wyjazdy edukacyjne: ExploraPark Wałbrzych, Centrum Nauki Stara Kopalnia Wałbrzych, ZOO 

Wrocław, Hydropolis Wrocław;                  

d) Festiwal nauki – jednodniowe święto nauk ścisłych. 

4. Zajęcia dodatkowe, Półkolonie, Festiwal Nauki będą odbywały się na terenie Szkoły Podstawowej nr 

2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgorzelcu, Szkoły Podstawowej nr 3 w Zgorzelcu, Szkoły 

Podstawowej nr 5 w Zgorzelcu. 

§ 3 
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Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja uczestników Projektu prowadzona będzie na terenie i za pośrednictwem Szkoły 

Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgorzelcu, Szkoły Podstawowej nr 3 w Zgorzelcu, 

Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgorzelcu. 

2. Rekrutacja uczestników Projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w dostępie do udziału w 

zajęciach realizowanych w ramach projektu. 

3. Uczestnicy Projektu zostaną wybrani na podstawie przeprowadzonej w Szkole rekrutacji. Rekrutacja 

będzie poprzedzona akcją informacyjną na temat Projektu w Szkole i będzie skierowana do uczniów 

i ich rodziców/opiekunów prawnych. 

4. Podczas procesu rekrutacji uczestników Projektu rodzic/opiekun prawny kandydata w celu 

przystąpienia do rekrutacji zobowiązany jest do złożenia prawidłowo wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego stanowiącego deklarację uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 1) wraz z 

następującymi załącznikami: 

a) zgodą na udostępnianie wizerunku w związku z udziałem w Projekcie (załącznik nr 3), 

b) zgodą rodziców/opiekunów prawnych na udział w zajęciach realizowanych w ramach Projektu 

(załącznik nr 4). 

5. O zakwalifikowaniu ucznia do udziału w projekcie decyduje: 

a) spełnienie kryterium formalnego tj. poprzez złożenie formularza rekrutacji w terminie wraz z 

wymaganymi załącznikami;  

b) liczba punktów uzyskanych za spełnienie kryteriów merytorycznych:  

i. 5 pkt za niepełnosprawność, weryfikowana na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności 

lub o stopniu niepełnosprawności, 

ii. 5 pkt jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 700 zł netto, weryfikowane na 

podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych, 

iii. opinia wychowawcy: 1-5 pkt 

- stosunek do nauki: 0-2 pkt  

- aktywność ucznia: 0-2 pkt 

- zachowanie w czasie lekcji: 0-1 pkt.  

6. O zakwalifikowaniu danego ucznia do Projektu będzie decydować spełnienie kryterium formalnego i 

suma punktów uzyskanych z kryteriów merytorycznych, o których mowa w ust. 6. pkt b. 

Maksymalna, możliwa do zdobycia liczba punktów to 15. Pierwsze 300 osób (150 kobiet, 150 

mężczyzn), z zastrzeżeniem ust. 12. lit. a, z najwyższą punktacją zostaje zakwalifikowanych do 

udziału w Projekcie.  

7. W czasie posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się kwalifikacja uczniów do udziału w 
Projekcie. Zostanie utworzona lista Uczestników Projektu zakwalifikowanych do poszczególnych 
działań projektowych, a także lista rezerwowa Uczestników Projektu.  

8. Komisja Rekrutacyjna opracuje protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej. 

9. Uczestnik o wyniku rekrutacji zostanie poinformowany drogą elektroniczną poprzez dziennik 

elektroniczny. 

10. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpisanie ucznia na listę uczestników Projektu przez 

Koordynatorów wyznaczonych w szkołach. Wspomniana lista zostanie przekazana po zakończonej 

rekrutacji nauczycielom-opiekunom, biorącym udział w realizacji działań zaplanowanych w 

Projekcie, odpowiednio w każdej ze szkół uczestniczących w Projekcie. 
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11. Na etapie rekrutacji uczestników Projektu, koordynatorzy szkół uczestniczących w Projekcie 

zobowiązani są do:  

a) zrekrutowania min. 300 uczniów klas IV-VII (150 kobiet, 150 mężczyzn) tj.: 

- 100 uczniów  (50 kobiet, 50 mężczyzn) Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 

w Zgorzelcu oraz min. 3 uczestników Projektów w każdej grupie, którzy zostaną wpisani na listę 

rezerwową; 

- 100 uczniów (50 kobiet, 50 mężczyzn) Szkoły Podstawowej nr 3 w Zgorzelcu oraz min. 3 

uczestników Projektów w każdej grupie, którzy zostaną wpisani na listę rezerwową; 

- 100 uczniów (50 kobiet, 50 mężczyzn) Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgorzelcu oraz min. 3 

uczestników Projektów w każdej grupie, którzy zostaną wpisani na listę rezerwową; 

b) dostarczenia, najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem poszczególnych działań projektowych, 

do siedziby Beneficjenta następujących dokumentów: 

i. zebranych formularzy i załączników, o których mowa w § 3 ust. 5 wraz z kartami ocen 

(załącznik nr 2) oraz w przypadku uczestników zakwalifikowanych do udziału w wyjazdach 

edukacyjnych - zgód na udział w wycieczce edukacyjnej (załącznik nr 6);  

ii. przygotowanej zbiorczej listy uczestników Projektu z danej placówki oświatowej do udziału  

w Projekcie, 

iii. zgody wyznaczonego nauczyciela-opiekuna, biorącego udział w realizacji działań 

zaplanowanych w Projekcie, na udostępnianie wizerunku na potrzeby Projektu (załącznik nr 

5). 

12. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników w poszczególnych działaniach projektowych 

zorganizowany zostanie nabór uzupełniający. 

13. Jeden uczestnik może brać udział w kilku formach wsparcia. 

 

§ 4 

Kryteria kwalifikowalności 

1. Kandydaci na uczestników Projektu będą oceniani ze względu na następujące kryteria: 

a) formalne poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego 

stanowiącego deklarację uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 1) wraz z załącznikami 

b) merytoryczne: 

- uczestnik jest uczniem SP2, SP3 lub SP5 (klasy IV-VII); 

- posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;  

- dochód na osobę w rodzinie wynosi poniżej 700 zł/netto; 

- opinia wychowawcy opisującą stosunek do nauki, aktywność ucznia, zachowanie w czasie 

lekcji. 

§ 5  

Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu 

1. Zakwalifikowany uczestnik Projektu ma prawo do: 

a) bezpłatnego udziału w zajęciach zaplanowanych do realizacji w ramach Projektu,  

b) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć, 

c) otrzymania certyfikatu uczestnictwa w danych zajęciach Projektu, 

d) zgłaszania uwag i oceny zajęć. 

2. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 
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a) złożenia podpisanych przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentów potwierdzających 

uczestnictwo w Projekcie, 

b)   obecności na zajęciach, 

c)   udziału w badaniach ewaluacyjnych tj. bilansie kompetencji przed i po realizacji zajęć oraz 
raporcie kompetencji wynikającym z wymogów Projektu, 

d) przedstawiania pisemnego usprawiedliwienia potwierdzonego przez rodzica lub opiekuna 

prawnego – w przypadku nieobecności na zajęciach, 

d) wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio 

monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu. 

3.  Udział uczestników Projektu w zajęciach jest nieodpłatny. 

 

§ 6 

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, gdy rezygnacja zostanie zgłoszona 

do Koordynatora szkolnego na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć – pod warunkiem 

złożenia pisemnej rezygnacji podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych. 

2. W trakcie realizacji zajęć rezygnacja uczestników Projektu z udziału w Projekcie jest dopuszczalna  

w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą uniemożliwiającą udział i wymaga 

usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji podpisanej przez 

rodziców/opiekunów prawnych. 

3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 20% zrealizowanych 

zajęć, realizator projektu ma prawo usunąć uczestnika z grupy. 

4. W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady grup, Beneficjent przewiduje utworzenie listy 

rezerwowych uczestników.  

5. W przypadku rezygnacji uczestnika zajęć lub usunięcia z Projektu jego miejsce zajmuje pierwsza 

osoba z listy rezerwowej. 

6. Beneficjent  zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika Projektu z listy osób biorących udział w 

zajęciach realizowanych w ramach Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego 

regulaminu.   

7. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika Projektu z udziału w Projekcie, Beneficjent może 

żądać od niego zwrotu przekazanych materiałów dydaktycznych, pozostających  

w nienaruszonym stanie. 

§ 7 

Zasady monitoringu i kontroli 

1. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji Projektu osobom 

zaangażowanym w realizację projektu, jak również osobom i instytucjom zewnętrznym 

upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu. 

3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udziału m.in. w badaniach ewaluacyjnych niezbędnych do 

sporządzenia bilansu kompetencji w trakcie trwania Projektu i po zajęciach (załącznik nr 2).  

 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 
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1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego 

regulaminu. 

2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą przez Beneficjenta. 

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

4. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w siedzibie Beneficjenta tj. Urzędzie Miasta 

Zgorzelec oraz w szkołach biorących udział w Projekcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy.   

2. Karta oceny (wstępnej/ końcowej/ okresowej). 

3. Zgoda na udostępnienie wizerunku.   

4. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ucznia/uczennicy w sprawie zgody na udział dziecka w 

Projekcie. 

5. Zgoda na udostępnienie wizerunku nauczyciela-opiekuna oraz informacja o przetwarzaniu danych 

osobowych. 

6. Zgoda na udział w wycieczce edukacyjnej. 


