Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Nr 0050.448.2020.OR
Burmistrza Wadowic z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie wprowadzenia regulaminów rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie „Wyrównanie szans edukacyjnych
uczniów szkół podstawowych z gminy Wadowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020. 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia
ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA UCZNIÓW
W PROJEKCIE „WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH Z GMINY WADOWICE”
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CHOCZNI
§ 1. Informacje o projekcie
1. Projekt ”Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z gminy
Wadowice” realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1
Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących
kształcenie ogólne.
2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa oraz Budżetu Gminy Wadowice.
3. Beneficjentem jest Gmina Wadowice na podstawie umowy o dofinansowanie nr
RPMP.10.01.03-12-0314/19-00 z dnia 14 maja 2020r. zawartej z Małopolskim Centrum
Przedsiębiorczości.
4. Realizatorami projektu są Urząd Miejski w Wadowicach, Szkoła Podstawowa Nr 1 im.
Tadeusza Kościuszki w Choczni, Zespół Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej, Szkoła
Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach, Szkoła Podstawowa im. Poległych za
Ojczyznę w latach 1939-1945 w Wysokiej.
5. Beneficjent zastrzega, iż w trakcie realizacji projektu, szkoły realizujące projekt mogą
zmienić swoją nazwę, niemniej jednak nie wpłynie to na rodzaj i formę wsparcia względem
tych szkół, a także nie skutkuje to zmianą przedmiotowego regulaminu.
6. Biuro projektu mieści się w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, pok. 7 i pok. 44.
7. Projekt realizowany jest w terminie 01.04.2020r. – 30.06.2022r.
8. Celem projektu jest podniesienie u 267 uczniów Gminy Wadowice niezbędnych na rynku
pracy kompetencji matematycznych, przyrodniczych oraz językowych i informatycznych,
a także wzrost poprawy kształcenia tych umiejętności poprzez szkoły w Gminie, poprzez
doposażenie pracowni 4 szkół oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji 92 nauczycieli
w zakresie pedagogiki specjalnej, kompetencji wychowawczych, metodyki pracy (w tym
wykorzystania narzędzi TIK) oraz programowania do VI 2022r.
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§ 2. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru Uczestników oraz zasady
uczestnictwa uczniów w projekcie ”Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół
podstawowych z gminy Wadowice” zwanym dalej Projektem.
2. Zajęcia projektowe będą odbywać się od października 2020r. do czerwca 2022r.
3. Udział w projekcie jest bezpłatny.
4. Informacja o projekcie dostępna jest u realizatorów projektu określonych w §1 ust. 4, a także
na ich stronach internetowych.
5. Nadzór nad realizacją projektu oraz rekrutacją projektu sprawuje koordynator gminny.
6. Rekrutację uczniów do projektu przeprowadza Szkoła będąca realizatorem projektu.

§3. Oferowane formy wsparcia:
Projekt obejmuje realizację następujących form wsparcia w Szkole Podstawowej Nr 1 im.
Tadeusza Kościuszki w Choczni
1. Zajęcia matematyczne:
a) Etap I edukacji - Matematyka - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: 1 grupa, liczba
uczniów w grupie 8, łączna liczba godzin w projekcie 60.
b) Etap I edukacji - Matematyka - zajęcia rozwijające: 1 grupa, liczba uczniów w grupie
12, łączna liczba godzin w projekcie 60.
c) Edukacja II edukacji - Matematyka zajęcia rozwijające: 2 grupy, liczba uczniów w
grupie 12, łączna liczba godzin w projekcie dla 1 grupy 120.
2. Zajęcia z przedmiotów przyrodniczych:
a) Etap II edukacji - Fizyka - zajęcia rozwijające: 1 grupa, liczba uczniów w grupie 8,
łączna liczba godzin w projekcie 120.
b) Etap II edukacji - Geografia - zajęcia rozwijające: 1 grupa, liczba uczniów w grupie
16, łączna liczba godzin w projekcie 120.
c) Etap II edukacji - Biologia - zajęcia rozwijające: 1 grupa, liczba uczniów w grupie 16,
łączna liczba godzin w projekcie 120
d) Etap II edukacji - Chemia - zajęcia rozwijające: 1 grupa, liczba uczniów w grupie 16,
łączna liczba godzin w projekcie 120
e) Uczniowie biorący udział w zajęciach określonych w pkt 2 lit.a-d mogą wziąć udział
w wycieczkach naukowych: 1 wycieczka na semestr dla 40 uczniów, łączna liczba
wycieczek w projekcie 4. W przypadku większej liczby chętnych uczniów niż liczba
wolnych miejsc na organizowane wycieczki o wyborze ucznia zdecyduje nauczyciel
prowadzący zajęcia spośród uczniów wykazujących się najwyższą aktywnością i
osiągnieciami.
3. Zajęcia z języków obcych:
a) Etap I edukacji - Język angielski - zajęcia rozwijające 1 grupa, liczba uczniów w grupie
8, łączna liczba godzin w projekcie 120.
b) Etap II edukacji - Język angielski - zajęcia rozwijające: 2 grupy, liczba uczniów w
grupie 8, łączna liczba godzin w projekcie dla 1 grupy 120.
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4. Zajęcia z informatyki:
a) Etap I edukacji - Informatyka - zajęcia rozwijające: 1 grupa, liczba uczniów w grupie
10, łączna liczba godzin w projekcie 120.
b) Etap II edukacji - Informatyka - zajęcia rozwijające: 1 grupa, liczba uczniów w grupie
10, łączna liczba godzin w projekcie 120.
5.
W przypadku wolnych miejsc na organizowane wycieczki naukowe i warsztaty określone
pkt 2 lit e, dopuszcza się możliwość uczestnictwa w nich uczniów uczęszczających na
dowolne zajęcia organizowane w ramach projektu. O wyborze dodatkowego ucznia na
wolne miejsce na wycieczce zdecyduje nauczyciel prowadzący zajęcia spośród uczniów
wykazujących się najwyższą aktywnością i osiągnięciami podczas zajęć.
6. Zajęcia odbywać się będą na terenie SP nr 1 w Choczni lub w miejscu uzgodnionym przez
nauczyciela z Dyrektorem Szkoły zgodnie z harmonogramami zajęć.
7. W przypadku częściowo lub w całości zawieszonej stacjonarnej pracy szkoły ze względu
na wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego, za zgodą Instytucji Pośredniczącej i
Gminy Wadowice zajęcia w ramach projektu będą mogły być realizowane z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§4. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie i uczennice z klas 1 - 8 Szkoły Podstawowej nr
1 w Choczni, których rodzice/opiekunowie prawni wyrazili zgodę na ich udział w projekcie.
2. Uczestnikiem zajęć rozwijających może być uczeń, który opanował dotychczasowy program
przedmiotu na poziomie minimum 40% - opinia nauczyciela przedmiotowego lub
wczesnoszkolnego.
3. Uczeń może korzystać z kilku form wsparcia, w danej formie wsparcia może brać udział
przez 1 lub 2 lata szkolne.
4. Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która/y jest uczestnikiem innego projektu
realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO Województwa Małopolskiego, w
którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju lub zmierzają do
tego samego celu/korzyści dla uczestnika projektu.
5. Beneficjent zastrzega sobie prawo takiego doboru uczestników spełniających kryteria aby
możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku o dofinansowanie rezultatów i
wskaźników.
§5. Rekrutacja i przyjmowanie zgłoszeń.
1. Dokumenty rekrutacyjne.
1) Rodzice lub opiekunowie prawni kandydatów na uczestników projektu złożą
dokumenty rekrutacyjne w wyznaczonych terminach rekrutacji.
a) Formularz rekrutacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
b) Oświadczenie uczestnika projektu stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu.
2) Wzory dokumentów druków i formularzy są dostępne w Biurze projektu,
w sekretariacie szkoły oraz na stronach internetowych realizatorów projektu.
3) Dokumenty rekrutacyjne składane będą u Koordynatora Szkolnego.
4) W ramach projektu będzie prowadzona rekrutacja:
- główna (na początku roku szkolnego 2020/2021),
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- uzupełniająca (w następnym roku szkolnym 2021/2022) w przypadku zwolnienia się
miejsc po uczniach kończących szkołę, a także kończących I etap edukacji.
- dla niektórych sytuacji ciągła.
5) Terminy naborów będą podawane na stronach internetowych realizatorów projektu.
6) Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się
do projektu.
2. Przebieg procesu rekrutacji.
1) Dyrektor Szkoły Zarządzeniem powołuje trzyosobową Komisję rekrutacyjną pod
przewodnictwem koordynatora szkolnego.
2) Rekrutacja do projektu odbywać się będzie na podstawie niniejszego Regulaminu oraz
z zachowaniem następujących zasad:
a) równości szans, w tym równości płci dziewcząt i chłopców w dostępie do zajęć
realizowanych w ramach Projektu;
b) liczebności grupy;
c) opinii nauczyciela przedmiotowego lub wczesnoszkolnego odnośnie opanowania
dotychczasowego programu przedmiotu na poziomie minimum 40% (dot. zajęć
rozwijających kompetencje).
3) Rekrutacja składa się z następujących etapów
a) składanie dokumentów rekrutacyjnych
b) ocena formalna – na etapie oceny weryfikowane będzie:
- osoba jest uczniem szkoły
- na udział w projekcie wyraża zgodę rodzic lub prawny opiekun
- uczeń opanował dotychczasowy program przedmiotu na poziomie minimum
40% - opinia nauczyciela przedmiotowego lub wczesnoszkolnego (dot. zajęć
rozwijających kompetencje).
c) w przypadku większej ilości chętnych niż liczba wolnych miejsc na daną formę
wsparcia o zakwalifikowaniu będą decydować kryteria punktowe:
- na zajęcia wyrównujące kompetencje:
- opinia nauczyciela przedmiotowego lub wczesnoszkolnego (w tym z kl.O dla ucz. kl. 1
SP) o problemach z opanowaniem materiału. Punkty za opanowanie materiału na
poziomie: 40% - 0 pkt, 35% - 1pkt, 30% - 2 pkt, 25% - 3 pkt, 20% - 4 pkt, 10% - 5 pkt;
- ocena z przedmiotu za ostatni semestr (nie dotyczy klas 1-3 SP): 5 pkt – dost., 10 pkt –
dopuszczający, 15 pkt – ndst;
- uczeń z dysfunkcją edukacyjną/ ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi – 20 pkt.
(z orzeczeniem/opinią z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub opinią szkoły)
- na zajęcia rozwijające kompetencje:
- opinia nauczyciela przedmiotowego lub wczesnoszkolnego (w tym z kl.O dla ucz. kl.
1 SP) o opanowaniu materiału na poziomie: 40% - 0 pkt, 50% - 1pkt, 60% - 2 pkt, 70%
- 3 pkt, 80% - 4 pkt, 90% i więcej- 5 pkt;
- ocena z przedmiotu za ostatni semestr – (nie dotyczy klas 1-3 SP): 5 pkt – dobry., 10
pkt – b.dobry, 15 pkt – celujący;
- wspólne kryteria:
- frekwencja na zajęciach szkolnych (pow. 70%) – 5pkt,
- liczba form wsparcia, którymi został objęty uczeń (pierwsza forma – 10 pkt, druga –
5 pkt, trzecia i kolejna – 0 pkt.)
- rodzina ucznia korzysta ze wsparcia MOPS (zaświadczenie) - 5 pkt, (świadczenie
500+ nie jest brane w tym kryterium pod uwagę)
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4)
5)
6)
7)
8)

9)

- uczeń pochodzi z rodziny wielodzietnej lub mniejszości narodowej – 5 pkt,
- płeć ucznia (w przypadku zajęć z programowania) – K – 5 pkt, M - 0 pkt.
d) składane formularze rekrutacyjne oraz dokumentacja zostaną zweryfikowane i
ocenione przez komisje rekrutacyjną.
e) ze swoich prac komisja rekrutacyjna sporządza protokół zawierający szkolną listę
rankingową i wyłania uczniów z największą liczbą punktów oraz listę rezerwową.
Listy zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły i umieszczone w
gablotach szkoły.
W przypadku gdy kandydatki, kandydaci na uczestnika projektu uzyskają tę samą liczbę
punktów wówczas decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Uczniowie z listy rezerwowej będą kwalifikowani w przypadku skreślenia z list
uczestników wcześniej zakwalifikowanych.
W przypadku udziału Ucznia w kolejnej formie wsparcia – aneks do umowy.
Od wyników rekrutacji będzie istniała możliwość odwołania do Dyrektora Szkoły.
Uczeń może przystąpić do udziału w zajęciach realizowanych w ramach Projektu
dopiero po podpisaniu umowy przez rodzica lub opiekuna prawnego o udziale w
Projekcie.
Koordynator szkolny jest zobowiązany niezwłocznie pisemnie poinformować
Koordynatora gminnego o zmianach personalnych uczestników projektu.

§6. Uczestnictwo w projekcie.
1. Uczestnik/czka projektu ma prawo do:
1) Bezpłatnego udziału w zajęciach dodatkowych i wycieczkach naukowych.
2) Nieodpłatnego otrzymania pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć zgodnie
z założeniami projektu.
2. Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do:
1) Przestrzegania niniejszego regulaminu.
2) Systematycznego uczestnictwa w co najmniej 70% zajęć projektowych, zgodnie
z ustalonym harmonogramem.
3) Usprawiedliwienia wszystkich nieobecności (w projekcie dopuszcza się maksymalnie
do 30% usprawiedliwionych nieobecności).
4) Wypełniania ankiet ewaluacyjnych i testów umiejętności dla celów ewaluacji
i monitorowania projektu. Fakt nabycia kompetencji przez ucznia weryfikowany będzie
następująco: etap I – Zakres, etap II Wzorzec, etap III – Ocena, etap IV - Porównanie.
Narzędzia weryfikujące postępy Ucznia będą opracowane przez nauczycieli
prowadzących zajęcia.
5) Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić ich udział.
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia
realizacji Projektu, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach projektu, a także
promocji Projektu.
4. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach.
Uzasadnione przypadki mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej
i nie mogły być znane Uczestnikowi w momencie przystąpienia do Projektu.
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5. Uczestnik zakwalifikowany do udziału w Projekcie może zostać skreślony z listy
uczestników w przypadku:
a) rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie;
b) na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia w przypadku rażącego naruszania
zasad uczestnictwa w zajęciach;
c) zaprzestania nauki w szkole biorącej udział w Projekcie;
d) nieobecności nieusprawiedliwionej oraz usprawiedliwionej powyżej 30% zajęć.
6. Skreślenie ucznia z listy uczestników Projektu dokonuje Dyrektor Szkoły na wniosek
nauczyciela prowadzącego zajęcia. Na miejsce skreślonego ucznia nauczyciel prowadzący
zajęcia, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Szkoły, przyjmuje następnego ucznia z listy
rezerwowej.
§7. Postanowienia końcowe.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do czasu zakończenia
realizacji Projektu.
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Beneficjenta.
3. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
4. Kwestie sporne nieuregulowane w regulaminie rozstrzygane będą przez Beneficjentem.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie reguły i zasady wynikające
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
6. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest w biurze projektu oraz na stronach
internetowych realizatorów projektu.

Załączniki:
Załącznik nr 1- formularz rekrutacyjny uczestnictwa w projekcie.
Załącznik nr 2- oświadczenie uczestnika projektu.
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