REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PO WER
Blog „Niezbędnik podróżnika”
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 9
IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE W KONINIE

§1. REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW
§ 1. POSTANOWEINIA OGÓLNE 1.
Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu.
2. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są u Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Koninie
oraz u koordynatora (kierownika) projektu pani Agnieszki Jagodzińskiej.
§ 2. INFORMACJE O PROJEKCIE
1. Projekt o tytule Blog „Niezbędnik podróżnika” realizowany jest w Szkole Podstawowej z
Oddziałami Integracyjnymi w Koninie w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021r.
2. Projekt skierowany jest do uczniów klasy VI - VIII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
nr 9 im. Bohaterow Westerplatte w Koninie.
3. W projekcie bierze udział 10 uczniów oraz 2 nauczycieli.
Uczniowie nabędą kompetencji kluczowych, nauczyciele uzyskają nowe kompetencje zwiększające
efektywność procesu nauczania w szkole.
§ 3. CELE PROJEKTU
1. Podniesienie u 10 uczniów kompetencji kluczowych: umiejętności porozumiewania się w języku
obcym (porozumiewanie się w mowie i piśmie w różnych sytuacjach komunikacyjnych, poszukiwanie,
gromadzenie i przetwarzanie informacji, zainteresowanie kontaktami z innymi ludźmi, językowej
interakcji w odpowiedniej i kreatywnej formie). Rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie
kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa
europejskiego.
2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych 2 nauczycieli w zakresie ich potrzeb szkoleniowych metod
opartych na metodzie eksperymentu, TIK oraz innowacyjnych terapii z dziećmi z zaburzeniami
emocjonalnymi i społecznymi.
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§ 4. ZASADY REKRUTACJI
W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie oraz zachowania zasad sprawiedliwej
rekrutacji, i z zachowaniem zasad równości szans dziewcząt i chłopców wobec wszystkich
zainteresowanych projektem uczniów podjęte zostaną następujące działania.
1. Akcja informacyjno – promocyjna, zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz
regulaminu uczestnictwa na szkolnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń, przekazanie
informacji wychowawcom klas.
2. Kryteria rekrutacji uczniów:
FORMALNE:
- status ucznia SP
- zgoda rodziców/opiekunów (podpisana deklaracja uczestnictwa)
MERYTORYCZNE:
-wyniki dwuetapowego postępowania rekrutacyjnego
- poziom motywacji kandydata
3. Proces rekrutacji uczniów obejmuje:
- złożenie „Karty zgłoszenia ucznia”
- analizę kryteriów rekrutacji
- przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego
- listy uczniów zakwalifikowanych i listy rezerwowe
5. Rekrutacja do projektu trwa: 01,02.2021-15.02.2021
6. W celu zakwalifikowania ucznia do przedsięwzięcia przygotowano test diagnostyczny oraz pytania
do rozmowy kwalifikacyjnej.
7. Zespół do spraw rekrutacji w oparciu o złożone wstępne deklaracje uczestnictwa i kryteria ustala
listy zasadnicze uczniów oraz listy rezerwowe.
8. Po zakończeniu rekrutacji rodzic/opiekun prawny ucznia składa Oświadczenie uczestnika
Przedsięwzięcia w projekcie (Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do regulaminu)
a) w przypadku osób niepełnoletnich przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny) ponosi
prawną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających z oświadczenia uczestnictwa,
b) odmowa podpisania przez przedstawiciela ustawowego oświadczenia uczestnictwa w projekcie
będzie równoznaczna z rezygnacją z udziału ucznia w projekcie.
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9. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację projektu na
terenie szkoły do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.
10. Lista uczniów zakwalifikowanych na poszczególne zajęcia dostępna będzie u szkolnego opiekuna
projektu.
11. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasad równości szans, w tym
płci, dbałości o prawdziwe równe szanse dla chłopców i dziewczynek.
12. Etapem kończącym proces rekrutacji jest posiadanie dokumentacji rekrutacyjnej uczestników
projektu.
§ 5. PRAWA UCZESTNIKA PROJEKTU
1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do:
a) udziału w zajęciach w ramach projektu
b) korzystania z pomocy dydaktycznych będących na wyposażeniu szkół
§ 6. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do:
a) wypełniania testów sprawdzających wiedzę,
b) wypełniania ankiet ewaluacyjnych,
c) udostępniania swoich danych osobowych na potrzeby projektu,
d) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt, urządzenia i pomoce
dydaktyczne wykorzystywane w trakcie realizacji projektu
§ 7. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem
b) wypełnienie Formularza zgłoszeniowego
c) złożenie Oświadczenia uczestnika projektu
d) przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub wprowadzenia
dodatkowych zmian.
3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.
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KRYTERIA NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. Etapy postępowania rekrutacyjnego
Do udziału w projekcie mogą przystąpić uczniowie klasy VI - VIII
Uczniowie mają obowiązek przystąpić do dwóch etapów rekrutacji:
Etap 1 test gramatyczno-leksykalny sprawdzający poziom znajomości języka angielskiego
Etap 2 rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku polskim oraz w języku angielskim.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, opisane w pkt. 1., niż liczba wolnych
miejsc bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria:
•
•
•
•
•

wielodzietność rodziny kandydata
niepełnosprawność kandydata
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
objecie kandydata pieczą zastępczą
miejsce zamieszkania kandydata
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