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Załącznik nr 1 do  

ZARZĄDZENIA Nr 0050.242.2013 

z dnia 2 września 2013 r. 

  

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W KLASACH I-III W 4 SZKOŁACH 

PODSTAWOWYCH GMINY ŻELECHÓW” 

§ 1 

Przedmiot regulaminu 
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i udziału uczestników w projekcie pn. 

Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w 4szkołach podstawowych Gminy Żelechów, 

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjny ich uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na podstawie 

umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.02-14-088/13-00 podpisanej z Mazowiecką 

Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.  

§ 2 

Postanowienia ogólne 
1. Projekt pn. Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w 4szkołach podstawowych 

Gminy Żelechów, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

2. Beneficjentem jest Gmina Żelechów z siedzibą w Żelechowie ul. Piłsudskiego 47,  

08-430 Żelechów, tel./fax  25-754 11 44, zwana dalej Beneficjentem,  

3. Projekt realizowany jest przez Beneficjenta.  

4. Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic klas I — III szkół podstawowych, dla 

których Gmina Żelechów jest organem prowadzącym:  

1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stefanowie,  

2. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Starym Goniwilku,  

3. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starym Kębłowie,  

4. Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej. 

 

§ 3 

Założenia Projektu 
1. Celem głównym projektu jest wsparcie w roku szkolnym 2013/2014 indywidualnego 

rozwoju uczniów klas I-III 4 szkół podstawowych w Gminie Żelechów, dostosowane do 

zdiagnozowanych potrzeb uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.  

2. Cele szczegółowe projektu to:  

1) zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnie 

z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, w ramach 

projektu w roku szk.2013/2014;  

2) wyposażenie szkół podstawowych w niezbędny do indywidualnej pracy z uczniem sprzęt i 

materiały dydaktyczne;  

3. Zajęcia będą realizowane w okresie od 1 września 2013r. r. do 30 czerwca 2014 r.  
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§ 4 

Rekrutacja do projektu 
1. Rekrutacja uczestników (uczniów) będzie przeprowadzona na terenie szkół wymienionych 

w § 2. 

2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona we wrześniu 2013 r. wg zatwierdzonego regulaminu 

rekrutacji.  

3. Rekrutacja poprzedzona będzie działaniami informacyjnymi polegającymi na 

informowaniu rad pedagogicznych oraz rad rodziców w poszczególnych szkołach. Ponadto, 

informacja będzie udostępniona na stronach internetowych szkół i urzędu Gminy Żelechów.  

4. W wyjątkowych sytuacjach, uzgodnionych z Realizatorem dodatkowa rekrutacja może być 

przeprowadzona w innym terminie.  

5. W każdej szkole powołana zostanie przez dyrektora szkoły Komisja Rekrutacyjna, w skład 

której wchodzą: nauczyciele nauczania początkowego, pedagog i psycholog.  

6. Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do udziału w projekcie oraz w poszczególnych 

zajęciach podejmuje Komisja Rekrutacyjna.  

7. Komisja Rekrutacyjna sporządza listę dzieci zakwalifikowanych do uczestnictwa w 

projekcie.  

8. Proces rekrutacji zostaje zakończony sporządzeniem protokołu z rekrutacji.  

9. O możliwości uczestnictwa ucznia w projekcie, rodzic bądź opiekun prawny zostanie 

powiadomiony przez wychowawcę.  

Kryteria rekrutacyjne:  
1. Uczestnik projektu musi być uczniem szkoły objętej projektem;  

2. Wymagana jest, wyrażona na piśmie, zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział 

ucznia w projekcie poprzez prawidłowe wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz 

zgody na przetwarzanie danych osobowych;  

3. Uczniowi zostają zaproponowane zajęcia zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami:  

a) zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz z trudnościami w zdobywaniu 

umiejętności matematycznych – na podstawie wywiadu środowiskowego obserwacji 

wychowawcy klasy, typowani przez nauczyciela prowadzącego zajęcia w szkole oraz 

dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji, zaświadczeń z instytucji zewnętrznych. 

b) zajęcia dla dzieci z wadami postawy – na podstawie wywiadu środowiskowego obserwacji 

wychowawcy klasy, typowani przez nauczyciela prowadzącego zajęcia w szkole oraz 

dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji, zaświadczeń z instytucji zewnętrznych. 

c) zajęcia logopedyczne- na podstawie wywiadu środowiskowego obserwacji wychowawcy 

klasy, typowani przez nauczyciela prowadzącego zajęcia w szkole oraz dyrektora szkoły na 

podstawie dokumentacji, zaświadczeń z instytucji zewnętrznych. 

§ 5 

Zasady uczestnictwa w projekcie 
1. Udział uczestnika w projekcie rozpoczyna się od momentu podpisania przez rodzica/ 

opiekuna prawnego Deklaracji uczestnictwa w projekcie, udziału w zajęciach, zgody na 

przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie wizerunku w projekcie.  

2. W zajęciach biorą udział uczniowie, u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby 

edukacyjne.  

3. Uczeń może uczestniczyć w więcej niż jednym rodzaju zajęć.  

4. Zajęcia odbywać się będą na terenie szkół, do których uczęszczają poszczególni uczniowie 

i według harmonogramów.  

5. Harmonogramy realizacji zajęć uwzględniać będą w miarę możliwości postulaty rodziców 

uczniów, co do godziny i dni tygodni, w których realizowane będą zajęcia.  
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6. Z przyczyn niezależnych od niego Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany 

harmonogramu zajęć, o czym niezwłocznie poinformuje rodziców uczestników projektu.  

7. Z dniem zakwalifikowania się ucznia do udziału w projekcie, rodzic/opiekun prawny 

uczestnika projektu zobowiązuje się do:  

1) systematycznego i punktualnego uczestnictwa ucznia w organizowanych w ramach 

projektu zajęciach i niezwłocznego pisemnego usprawiedliwienia nieobecności,  

2) wypełnienia dokumentów niezbędnych do realizacji projektu,  

3) przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w projekcie,  

4) bieżącego informowania o zmianach w danych teleadresowych,  

8. Z dniem zakwalifikowania się ucznia do udziału w projekcie, rodzic/opiekun prawny 

uczestnika Projektu ma prawo do:  

1) wglądu i modyfikacji podanych danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu,  

2) informacji o postępach ucznia,  

3) konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia dodatkowe.  

9. Rezygnacja z udziału w projekcie dopuszczalna jest w przypadkach uzasadnionych 

zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego 

oświadczenia o przyczynie rezygnacji, złożonego w terminie 14 dni od momentu zaistnienia 

wskazanych przyczyn przez rodzica/opiekuna prawnego.  

10. Skreślenie uczestnika z udziału w projekcie następuje w przypadku przekroczenia 30 % 

nieobecności przez uczestnika bez pisemnego usprawiedliwienia przyczyn nieobecności lub 

zaświadczenia lekarskiego.  

11. Decyzję o skreśleniu uczestnika z listy zajęć podejmuje przewodniczący Komisji 

Rekrutacyjnej. O swojej decyzji powiadamia Beneficjenta.  

§ 6 

Postanowienia końcowe 
 

1. Osobą upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta oraz podejmowania wszelkich 

czynności związanych z realizacją Projektu jest Burmistrz Żelechowa Mirosława Miszkurka. 

2. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją projektu sprawują dyrektorzy szkół 

oraz inspektor ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury, pracownik 

Gminy Żelechów. 

3. Niniejszy „Regulamin” zatwierdza oraz zmienia Burmistrz Żelechowa.  

4. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu, w szkołach oraz na stronie internetowej 

www.zelechow.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zelechow.pl/

