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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
w projekcie „Efektywna szkoła”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zakres wsparcia oraz warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
”Efektywna szkoła”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych.
2. Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr 1334/POKL.09.01.02-06-381/13-00
zawartej z pomiędzy Województwem Lubelskim ul. Spokojna 4 20-074 Lublin zwanym dalej
„Instytucją Pośredniczącą”, w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Lubelskiego, a Powiatem
chełmskim / Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku, ul. Graniczna 1 22-15
Dorohusk NIP 5631806910 REGON 000206517.
3. Projekt ”Efektywna szkoła” jest realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Dorohusku, 22-175 Dorohusk, ul. Graniczna 1 NIP: 5631806910 i REGON: 000206517 w okresie
od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r.
4. Biuro Projektu mieści się przy ul. Graniczna 1, 22-174 Dorohusk i jest czynne w godzinach pracy
dyrektora placówki.
5. W Projekcie weźmie udział 11 uczniów Gimnazjum Specjalnego w Dorohusku spełniających kryteria
formalne określone w niniejszym Regulaminie.
6. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie należy
do kompetencji Grupy Sterującej, która ponosi odpowiedzialność za właściwą realizację Projektu,
zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie.
§2
SŁOWNIK POJĘĆ
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:
1) Beneficjent– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku, ul. Gminna 1, 22-175
Dorohusk
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2) Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie, zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie,
3) Projekt – projekt pt. ”Efektywna szkoła” POKL.09.01.02-06-381/13,
4) Biuro Projektu – ul. Graniczna 1, 22-175 Dorohusk.
§3
CEL PROJEKTU
1. Celem głównym projektu jest Wzmocniona atrakcyjność oferty edukacyjnej oraz wyrównane szanse
edukacyjne 11 uczniów Gimnazjum Specjalnego w Dorohusku upośledzonych umysłowo w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz ze sprzężeniami do dnia 30.06.2015 r.
2. Cele szczegółowe:
1) Zwiększona umiejętność zastosowania matematyki w życiu codziennym u 11 uczniów
Gimnazjum Specjalnego w Dorohusku podczas zajęć „Czas na matematykę” do dnia
30.06.2015 r.
2) Nabyte nowe umiejętności językowe u 11 uczniów Gimnazjum Specjalnego w Dorohusku w tym
także na ostatnim etapie edukacji podczas zajęć z języka angielskiego do dnia 30.06.2015 r.
3) Nabyte umiejętności praktyczno-zawodowe u 11 uczniów Gimnazjum Specjalnego w Dorohusku
podczas cyklu zajęć z arteterapii do dnia 30.06.2015 r.
4) Nabyte umiejętności w zakresie preferencji zawodowych i stosunków interpersonalnych poprzez
zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego u 11 uczniów Gimnazjum Specjalnego w
Dorohusku do dnia 30.06.2015 r.
§4
UCZESTNICY PROJEKTU
1. Uczestnikami projektu mogą być Uczniowie/Uczennice Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku.
2. Wsparciem w ramach Projektu objętych zostanie:
1) 11 Uczniów/Uczennic Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku.
3. W Projekcie udział weźmie łącznie 11 uczniów w tym: 4K i 7M:
1) 4 uczniów z klasy I, w tym 2K i 2M,
2) 7 uczniów z klas II-III, w tym 2K i 5M.
§5
ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1. Rekrutacja będzie prowadzone wśród uczniów Gimnazjum Specjalnego w Dorohusku we wrześniu
2014 r.
2. Rekrutacja odbędzie się z uwzględnieniem zasad polityki równych szans.
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3. Wsparciem objęci zostaną wszyscy uczniowie Gimnazjum Specjalnego w Dorohusku. Rekrutacja
będzie polegała na ponownej weryfikacji zgodności grupy docelowej z wymogami konkursu, tj. czy
stanowią grupę docelową określoną jako:
1) uczniowie i wychowankowie szkół i placówek (w rozumieniu art. 2 ust 3, 5 ustawy o systemie
oświaty) prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych).
4. Za rekrutację odpowiada Koordynator projektu.
5. Rekrutacja będzie prowadzona w miesiącu wrześniu 2014 r.
6. Rekrutacja do udziału w Projekcie obejmie etapy:


akcja informacyjna skierowana do nauczycieli, uczniów, rodziców poprzez: informację
umieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Dorohusku,



przekazanie informacji rodzicom na zebraniach z wychowawcami oraz zebraniu Rady
Rodziców.

7. Zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie:
1)

W zajęciach z arteterapii wezmą

udział uczniowie/uczennice Gimnazjum Specjalnego

w Dorohusku w dwóch grupach (grupy po 4 i 7 uczniów zgodnie z przydziałem do klas).
2)

W zajęciach z matematyki wezmą udział uczniowie/uczennice

Gimnazjum Specjalnego

w Dorohusku w dwóch grupach (grupy po 4 i 7 uczniów zgodnie z przydziałem do klas), w tym
wszyscy uczniowie ostatniej klasy gimnazjum.
3)

W zajęciach z języka angielskiego wezmą udział uczniowie/uczennice Gimnazjum Specjalnego

w Dorohusku w dwóch grupach (grupy po 4 i 7 uczniów zgodnie z przydziałem do klas), w tym
wszyscy uczniowie ostatniej klasy gimnazjum.
4)

W zajęciach w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego wezmą udział uczniowie /uczennice

Gimnazjum Specjalnego w Dorohusku w dwóch grupach (grupy po 4 i 7 uczniów zgodnie z
przydziałem do klas), w tym wszyscy uczniowie ostatniej klasy gimnazjum.
8. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie złożą w Biurze Projektu następujące dokumenty,
co będzie warunkiem uczestnictwa w Projekcie:
 Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1),
 Deklarację Uczestnictwa w Projekcie (Załącznik nr 2), podpisaną przez rodzica/opiekuna
w przypadku niepełnoletności ucznia,
 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3),
 Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie (wg wzoru).
9. W wyniku procesu rekrutacji zostanie utworzona lista Uczestników Projektu.
10. Każdy Uczestnik Projektu zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie,
terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć.
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§6
ORGANIZACJA ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU
1. Zajęcia w ramach Projektu obejmują:
 Łącznie 40 godzin zajęć z arteterapii prowadzonych w dwóch grupach (4 i 7 osobowych) po
1 godzinie zegarowej tygodniowo każda grupa przez 20 tygodni, (20 godzin zegarowyh – jedna
grupa).
 Łącznie 40 godzin zajęć z matematyki w dwóch grupach (4 i 7 osobowych) po 1 godzinie
lekcyjnej tygodniowo każda grupa przez 20 tygodni, (20 godzin lekcyjnych – jedna grupa).
 Łącznie 40 godzin zajęć z języka angielskiego w dwóch grupach (4 i 7 osobowych) po
1 godzinie lekcyjnej tygodniowo każda grupa przez 20 tygodni, (20 godzin lekcyjnych – jedna
grupa).
 Łącznie 40 godzin zajęć w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego w dwóch grupach (4 i 7
osobowych) po 1 godzinie zegarowej tygodniowo każda grupa przez 20 tygodni, (20 godzin
zegarowych – jedna grupa).
2. Zajęcia w ramach Projektu będą się odbywać w dni robocze w godzinach nie kolidujących z zajęciami
szkolnymi.
3. Planowy termin rozpoczęcia zajęć w ramach Projektu: październik 2014 r.
§7
ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w danej formie wsparcia, w szczególności
poprzez uczęszczanie na zajęcia przewidziane dla danej formy wsparcia, które będzie każdorazowo
potwierdzane przez prowadzącego w dzienniku zajęć.
2. Niedopuszczalne jest opuszczenie więcej niż 20% zajęć przewidzianych w harmonogramie dla danej
formy wsparcia przez Uczestnika Projektu bez usprawiedliwienia.
3. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na udostępnienie swojego wizerunku do celów faktograficznych
i reklamowych Projektu. Jednocześnie oświadczając, że z tytułu użycia jego wizerunku nie będzie rościł
sobie od Beneficjenta jakichkolwiek zobowiązań obecnie i w przyszłości.
§8
ZASADY MONITORINGU I EWALUACJI ZAJĘĆ
1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać dane niezbędne Beneficjentowi do wypełnienia
kwestionariusza PEFS.
2. Uczestnik Projektu akceptuje zasady ewaluacji projektu, co poświadcza osobiście podpisem
na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.
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§9
ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1. Rezygnacja z projektu możliwa jest jedynie w przypadku zaistnienia sytuacji losowej uniemożliwiającej
udział Uczestnika Projektu w Projekcie.
2. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie Uczestnik Projektu jest
zobowiązany do wniesienia opłaty stanowiącej 100% wartości wszystkich świadczeń otrzymanych
przez niego w ramach projektu.
3. Wysokość opłaty zostaje ustalona indywidualnie w odniesieniu do każdego Uczestnika Projektu
przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności dotyczących udziału w Projekcie.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.09.2014 r.
2. Beneficjent zastrzega sobie zmianę regulaminu w każdym czasie, o czym niezwłocznie poinformują
Uczestników Projektu.
3. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika Projektu akceptuje postanowienia Regulaminu poprzez złożenie
podpisu pod Regulaminem Rekrutacji Uczestnictwa w Projekcie.
Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………...………………… oświadczam,
iż zapoznałam/em się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie i w całości akceptuję jego
zapisy.
…..………………………………………

Miejscowość i data
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