
 

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

Poddziałanie 8.1.2 – Kształcenie ogólne – projekty konkursowe 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

pn. „Podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Turku” 

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 

Oś priorytetowa 8: Edukacja 

Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej 

 oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej 

Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe 

 

§ 1 

Informacje o projekcie 

1. Projekt „Podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Turku” jest realizowany  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  

Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu 

nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 

Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.  

2. Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie RPWP.08.01.02-30-0056/16-00  

z dnia 30 maja 2017r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu, al. 

Niepodleglości 34, a Gminą Miejską Turek z siedzibą w Turku, ul. Kaliska 59. 

3. Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

i Budżetu Państwa. 

4. Głownym celem projektu jest pogłębienie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności uczniów poprzez 

rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla 66 uczniów oraz podniesienie kompetencji  

11 nauczycieli/pedagoga oraz doposażenia Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku. 

5. Projekt realizowany jest od 01.08.2017r. do 25.01.2019r. 

 
§ 2  

Postanowienia ogolne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru Uczestników oraz zasady uczestnictwa 

w projekcie „Podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Turku, zwanym dalej 

Projektem. 

2. Rekrutacja do projektu ogranicza się do 66 uczniów klas IV-VI oraz 11 nauczycieli. 

3. Projekt obejmuje zajęcia dodatkowe dla uczniów tj:.  

a) Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, 

b) „Od Pitagorasa do biznesmana…” – matematyczne kółko zainteresowań,  

c) „I Ty możesz zostać odkrywcą…” – przyrodnicze kółko zainteresowań, 

d) „A trip around the UK. – Podróż po Wielkiej Brytanii”. – zajęcia rozwijające uzdolnienia 

językowe, 

e) Zajęcia socjoterapeutyczne, 

f) Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. 
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4. Projekt obejmuje dla nauczycieli/pedagoga: 

a) Studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna, 

b) Kurs doskonalący: Wspieranie rozwoju uczniów zdolnych, 

c) Kurs doskonalący; Indywidualne podejscie do uczniów. Rozpoznawanie zróżnicowanych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, 

d) Kurs doskonalący: Uczeń odkrywcą przyrody, 

e) Kurs doskonalący: Innowacyjnie, kreatywnie, eksperymentalnie – matematyka w trzech 

wymiarach. 

5. Informacja o projekcie jest dostępna na stronie internetowej www.sp5.turek.net.pl, 

www.miastoturek.pl oraz w Biurze Projektu, które znajduje się w Urzędzie Miejskim w Turku,  

ul. Kaliska 59, 62-700 Turek. 

6. Nadzór nad prawidlową realizacją projektu oraz rekrutacją uczestników sprawuje Dyrektor Szkoły 

oraz Koordynator projektu. 

 

§ 3 

Zasady rekrutacji uczniów 

1. Rekrutacja dokonywana będzie spośród uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF  

w Turku. 

2. Za rekrutację uczestników projektu odpowiada Dyrektor Szkoły. 

3. Rekrutacja uczestników odbywa się od 4 do 8 września 2017r.  

4. Rekrutacja uczestników poprzedzona będzie kampanią informacyjną m.in. za pośrednictwem strony 

internetowej szkoły, dziennika elektronicznego LIBRUS oraz stosowne informacje przekażą uczniom 

wychowawcy klas. 

5. Proces rekrutacji będzie miał charakter ogólnodostępny, bez cech dyskryminacji 

 z zastosowaniem polityki równości płci i szans. 

6. Do projektu zakwalifikowani zostaną uczniowie: 

a) zainteresowani udziałem w Projekcie, 

b) którzy złożą prawidłowo wypełnioną Deklarację uczestnictwa w projekie - Załącznik nr 1 do 

Regulaminu (w imieniu dziecka podpisuje rodzic/prawny opiekun) i  Oświadczenie 

uczestnika projektu - załącznik nr 2 do Regulaminu (w imieniu dziecka podpisuje 

rodzic/prawny opiekun). 

7. W przypadku dużego zainteresowania uczniów udziałem w zajeciach, kryterium kwalifikującym 

będą wyniki nauczania: 

a) w przypadku zajęć opisanych § 2 ust.3 lit. b), c), d wynik nauczania w pierwszym semastrze 

2016/2017 był na poziomie ocen od 4 do 6, 

b) w przypadku zajęć opisanych § 2 ust.3 lit. a), e), f) wynik nauczania w pierwszym semastrze 

2016/2017 był niższy od 4 lub średnia ocen do 4,3. 

8. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wybranie grup uczestników, którzy wezmą udział  

w projekcie oraz utworzenie list rezerwowych. 

9. Proces rekrutacji zakończy się sporządzeniem listy uczniów zakwalifikowanych na poszczególne 

zajęcia oraz listy rezerwowej, która dostępna będzie u Dyrektora Szkoły.  
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§ 4 

Zasady rekrutacji nauczycieli/pedagoga 

1. Rekrutacja dokonywana będzie spośród nauczycieli/pedagoga Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF 

w Turku. 

2. Za rekrutację uczestników projektu odpowiada Dyrektor Szkoły. 

3. Rekrutacja uczestników odbywa się od 4 do 30 września 2017r.  

4. Rekrutacja uczestników poprzedzona jest kampanią informacyjną m.in. Dyrektor Szkoły 

 na Radzie Pedagogicznej przekaże informacje dotyczące rodzajów studiów podyplomowych  

i kursach dostęonych w ramach realizacji projektu. 

5. Proces rekrutacji będzie miał charakter ogólnodostępny, bez cech dyskryminacji z zastosowaniem 

polityki równości płci i szans. 

6. Do projektu zakwalifikowani zostaną nauczyciele/pedagog zainteresowani udziałem w Projekcie, 

którzy złożą prawidłowo wypełnioną Deklarację uczestnictwa w projekie - Załącznik nr 3  

do Regulaminu i Oświadczenie uczestnika projektu - załącznik nr 2 do Regulaminu.  

7. W przypadku dużego zainteresowania nauczycieli/pedagoga udziałem w Projekcie, kryterium 

kwalifikującym będą motywacja, cele, gotowośść dzielenia się zdobytą wiedzą.  

Komisja rekrutacyjna oceni powyższe na podstawie przedstawionego w formie pisemnej konspektu 

pracy, który uzględniał będzie zdobytą wiedze na kursach/studiach podyplomowych. 

8. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wybranie grupy uczestników, którzy wezmą udział w 

projekcie oraz utworzenie list rezerwowych. 

9. Proces rekrutacji zakończy się sporządzeniem listy nauczycieli/pedagoga zakwalifikowanych na 

poszczególne kursy/studia podyplomowe oraz listy rezerwowej, która dostępna będzie u Dyrektora 

Szkoły.  

 

§ 5 

Prawa Uczestnika projektu 

1. Uczestnik ma prawo do: 

a) bezpłatnego udziału w zajęciach lub kursach/studiach realizowanych w ramach projektu, 

na które został zakwalifikowany,  

b) zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objety w projekcie 

 (w imieniu dzieci rodzic/prawny opiekun), 

 

§ 6 

Obowiązki uczestnika projektu 

1. Uczestnik projektu zobowiazany jest do: 

a) zapoznania się z niniejszym regulaminem, 

b) uczestnictwa w zajęciach/kursach/studiach, na które został zakwalifikowany, 

c) usprawiedliwienia wszystkich nieobecności 

d) w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie,konieczne jest złożenie pisemnego 

oświadczenia (w imieniu dziecka podpisuje rodzic/prawny opiekun). 
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§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie wytyczne 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a także przepicsy 

wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i krajowego. 

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Dyrektora Szkoły  

i Koordynatora Projektu. 

4. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku  

im. UNICEF w Turku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


