
REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

pn. „Umiem więcej – mogę więcej”

§ 1

Słownik pojęć

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, który uzyskał dofinansowanie do realizacji projektu, tj.  Mia-

sto Katowice,

2. formach wsparcia – należy przez to rozumieć zajęcia dla dzieci, zajęcia dla dzieci i ich rodziców/opiekunów

prawnych, warsztaty prowadzone w ramach projektu, 

3. kandydacie - należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie, na

podstawie zasad określonych w Regulaminie,

4. Komisji Rekrutacyjnej - należy przez to rozumieć komisję składającą się z 3 osób, powołaną przez Dyrektora

Szkoły biorącej udział w projekcie, której zadaniem jest wyłonienie uczestników do projektu,

5. nauczycielu - należy przez to rozumieć osobę pracującą w Szkole biorącej udział w projekcie, 

6. specjalista d.s. Logistyki –należy przez to rozumieć osobę osoba odpowiedzialna za planowanie i organiza-

cję oraz opiekę nad grupami w czasie realizacji projektu,

7. projekcie - należy przez to rozumieć projekt pn: „Umiem więcej -mogę więcej” realizowany przez Szkołę pod-

stawową nr 37 im. Ks. Jana Twardowskiego w okresie od dnia 01.09.2017 r. do dnia 30.06.2020 r., współfinan -

sowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1. Ograni-

czenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości eduka-

cji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształ-

cenia ogólnego 

8. szkoła - należy przez to rozumieć szkołę, w której realizowany jest projekt tj. Szkoła Podstawowa nr 37 im. Ks.

Jana Twardowskiego w Katowicach

9. realizatorze  – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Beneficjenta, odpowiedzialną za realizację

wszystkich zadań przewidzianych w projekcie, zgodnie z jego założeniami, harmonogramem i obowiązującymi

przepisami prawnymi,

10. regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin udziału w projekcie pn. „Umiem więcej – mogę więcej”, 

11. uczestniku - należy przez to rozumieć kandydata, który po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w Re-

gulaminie został zakwalifikowany do udziału w projekcie,

12. warsztatach – należy przez to rozumieć warsztaty prowadzone w ramach funkcjonowania sieci współpracy,

13. zajęciach - należy przez to rozumieć zajęcia dla dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych, prowadzone

w ramach projektu
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§ 2

Informacje ogólne

1. Regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów do projektu oraz warunki uczestnictwa w projekcie.

2. Beneficjentem projektu jest Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.

3. Realizatorem projektu jest Podstawowa nr 37 w Katowicach im. ks. Jana Twardowskiego.

4. Biuro Projektu znajduje się w Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach im. ks. Jana Twardowskiego ul. Lompy

17, 40-959 Katowice.

5. Koszt uczestnictwa w Projekcie ponosi Beneficjent ze środków otrzymanych na jego realizację tj.: 85%ze środ-

ków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) oraz 10% z wkładu własnego jednostki samorządu tery-

torialnego, tj. Miasta Katowice.

6. Udział dzieci, rodziców i nauczycieli w projekcie jest bezpłatny.

7. Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego w Katowicach poprzez re-

alizację kompleksowego programu wspomagającego szkołę w tym zakresie, zakładającego doposażenie w po-

moce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości

psychofizycznych, podniesienie kompetencji 2 nauczycieli i 10 nauczycielek oraz bezpośrednie wsparcie 77

uczniów i 98 uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym 21 dziewczynek i 39 chłopców z niepeł-

nosprawnością w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i niwelowania trudności w spełnieniu wymagań

edukacyjnych, bądź przekraczania tzw. progu szkolnego w przypadku uczniów młodszych II etapu edukacyjne-

go w okresie od 01.09.2018 do 30.06.2020.

8. W ramach Projektu planowane jest:

a) Przygotowywane wyjazdów edukacyjnych i zajęć terenowych z pogłębieniem wiedzy przyrodniczej, matema-

tyczno-informatycznej i kompetencji językowych. Rozwijanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy, wspiera-

nie i motywowanie ucznia również przez angażowanie rodziny, w tym:

 zajęcia warsztatowe nie w dni wolne od zajęć dydaktycznych 

 wyjazdy edukacyjne jedno- i dwudniowe w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych 

 dla każdej z grup zajęć: 14h z komunikacji, 14h zajęć przyrodniczych,14 h zajęć matematyczno-informatycz-

nych 

 warsztaty terenowe dla wszystkich grup razem: 2 wyjazdy dwudniowe, 3 jednodniowe 

b) Przeszkolenie nauczycieli do prowadzenia wysokiej jakości zajęć koncentrując się również na indywidualizacji

pracy z uczniem o specjalnych potrzebach. Wszystkie planowane działania wynikają z przeprowadzonej dia-

gnozy wprost odpowiadając na zdefiniowane potrzeby, bariery i oczekiwania grup docelowych.

9. Działania w ramach zadania prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyj-

nych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;.
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§ 3

Rekrutacja

1. Za zorganizowanie i sprawny przebieg procesu rekrutacji odpowiada Specjalista ds. Logistyki we współpracy z

Koordynatorem projektu.

2. Warunkiem udziału w rekrutacji do projektu jest złożenie poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów

stanowiących załączniki do Regulaminu, tj:

-  deklaracji udziału w projekcie (załącznik nr 1)

- pisemnej zgody na udział dziecka/podopiecznego w projekcie (załącznik nr 2),

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (zał 3)

- kwestionariusza osobowego (załącznik nr 4),

- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 5).

3. Dokumenty rekrutacyjne dostępne w sekretariacie szkoły, można składać w dniach od 10.09. do 30. 09. 2018r.

oraz  od  02.09.2019  do  21.09.2019  r.  w  sekretariacie  szkoły,  do  którego  uczęszcza  kandydat,  a  w

szczególnych przypadkach również po zakończeniu rekrutacji.

4. Do udziału w projekcie uprawnieni są kandydaci, którzy spełniają następujące kryteria:

1)Kryteria obligatoryjne   dla wszystkich form wsparcia oferowanych w ramach projektu:

a. - uczęszczają do szkoły, biorącym udział w projekcie i/lub

- są rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci uczęszczających do szkoły biorącej

   udział w projekcie i/lub

- są  nauczycielami w szkole biorącej udział w projekcie, 

b. zamieszkują  (w rozumieniu  kodeksu cywilnego) na terenie  województwa śląskiego  – w przypadku

dzieci,

c. zamieszkują  (w  rozumieniu  kodeksu  cywilnego)  lub  pracują  na  terenie  województwa  śląskiego  –

w przypadku rodziców,

d. zamieszkują  (w  rozumieniu  kodeksu  cywilnego)  lub  pracują  na  terenie  województwa  śląskiego  –

w przypadku nauczycieli,

e. wyrażają  chęć,  a  w przypadku  dzieci  -  ich  rodzice/opiekunowie  prawni  wyrażają  chęć  ich  udziału

w projekcie, poprzez  wypełnienie i podpisanie stosownych dokumentów wymienionych w §3, ust.2,

5. Specjalista  ds.  Logistyki  we  współpracy  z  Koordynatorem  projektu,  poprzez  m.in.  spotkania

indywidualne/grupowe z osobami zainteresowanymi uczestnictwem w projekcie, informuje rodziców/opiekunów

prawnych dzieci o możliwości wzięcia udziału w projekcie, przedstawia zasady rekrutacji, a także zamieszcza

je na tablicy ogłoszeń w budynku i na stronie internetowej szkoły.

6. Złożenie  deklaracji  wymienionej  w  §3,  ust.2  oznacza,  iż  kandydat,  rodzic/opiekun  prawny  zapoznał  się

z Regulaminem, akceptuje jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

7. Rekrutacja  uczestników  do  projektu  uwzględnia  zasadę  równych  szans  poprzez  zapewnienie  możliwości

udziału w projekcie osobom bez względu na płeć czy stopień niepełnosprawności.
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8. Do  5  dni  po  zakończeniu  rekrutacji,  Przewodniczący  Komisji  Rekrutacyjnej,  na  podstawie  protokołów

rekrutacyjnych,  podaje  do  wiadomości  zatwierdzoną  przez  Dyrektora  szkoły  listę  kandydatów

zakwalifikowanych do projektu  oraz listę  rezerwową kandydatów,  którzy  zostali  zakwalifikowani  do udziału

w projekcie, jednakże nie mogą do niego przystąpić z powodu braku miejsc .

9. W przypadku rezygnacji/wykluczenia uczestnika projektu, do udziału w projekcie zostanie uprawniony pierwszy

kandydat z listy rezerwowej w Szkole.

10. W razie konieczności, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

§ 4

Warunki uczestnictwa nauczycieli w Projekcie

1. W Projekcie mogą uczestniczyć nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 37 Im. Ks. Jana Twardowskiego w

Katowicach. 

2. Nauczyciele przyjmowani będą  do grupy docelowej w oparciu o przeprowadzone testy pozwalające ocenić

adekwatność  wsparcia  do  potrzeb  kompetencyjnych  w zakresie  korzystania  z  nowoczesnych  metod,

technologii i sprzętu. 

3. W  przypadku  zgłoszenia  się  mniejszej  liczby  osób  spełniających  warunki  uczestnictwa,  do  udziału  w

szkoleniach mogą zostać wybrani nauczyciele z pozostałej kadry pedagogicznej.

§5

Uprawnienia i obowiązki uczestnika Projektu

4. Uczestnik  jest  uprawniony  do  nieodpłatnego  udziału  w  projekcie  oraz  do  otrzymania  wsparcia  w formie

zajęć/warsztatów, zgodnie z zapisami Regulaminu.

5. Uczestnicy Projektu mogą wyrazić zgodę na wykorzystanie własnego wizerunku w ramach projektu i do celów

promujących projekt, zgodnie z załącznikiem nr 3a. do Regulaminu.

6. Uczestnik zobowiązany jest do Regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach w wymiarze co najmniej

80%  czasu  przewidzianego  programem. W  przypadku  przekroczenia  dozwolonego  limitu  nieobecności

rodzic/opiekun  prawny jest  zobowiązany do  pisemnego usprawiedliwienia  nieobecności  i  uzyskania  zgody

Kierownika Projektu na kontynuację uczestnictwa w projekcie.

7. W  przypadkach  uzasadnionych  chorobą  bądź  też  innym  zdarzeniem  losowym,  możliwa  jest  rezygnacja

uczestnika  z  udziału  w projekcie.  Rezygnacja  wymaga pisemnego powiadomienia  o  tym fakcie  Dyrektora

szkoły.

8. Uczestnik  zobowiązany  jest  do  udziału  we  wszystkich  badaniach  prowadzonych  w ramach

monitoringu/ewaluacji po przystąpieniu do projektu, w trakcie jego trwania i po zakończeniu projektu.
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§ 6

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych  Regulaminem zastosowanie  mają  odpowiednie  reguły  i zasady wynikające

z Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020,  a  także  przepisy

wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych

osobowych.

2. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.

3. Beneficjent  zastrzega  sobie  prawo do  zmiany  Regulaminu  bądź wprowadzenia  dodatkowych  postanowień

w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

4. Zmiana treści Regulaminu nastąpi poprzez wprowadzenie nowego Regulaminu.

                                                                                                                Zatwierdzam Regulamin:

.......................................................

(data i podpis Dyrektora SP37

Załączniki:

1. deklaracji udziału w projekcie (załącznik nr 1)

2.pisemnej zgody na udział dziecka/podopiecznego w projekcie (załącznik nr 2),

3.oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (zał 3)

4.kwestionariusza osobowego (załącznik nr 4),

5.oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 5).

6.Oświadczenia dla nauczyciela (załącznik nr 6)
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