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REGULAMIN PROJEKTU 

„Równi w przyszłość – zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez 
zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów uczących się na terenie Gminy Siechnice w 
Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach, Szkole Podstawowej w Radwanicach i Publicznej Szkole Podstawowej 
w Świętej Katarzynie” 

§ 1 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w  projekcie „ Równi w przyszłość – zmniejszenie 
negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej 
jakości edukacji uczniów uczących się na terenie Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach, 
Szkole Podstawowej w Radwanicach i Publicznej Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie”. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.  Projektodawcą jest 
Gmina Siechnice. 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. 
4. Do udziału w projekcie mogą  się zgłaszać uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie, 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, Szkoły Podstawowej w Radwanicach. 
5. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem multimediów, metodami aktywnymi  i eksperymentalnymi,  

w tym w formie wyjazdów. 
6. Wsparciem zostanie objętych łącznie 1 269 uczniów (684 D, 585 C) uczniów, przy czym liczba ta obejmuje 

uczniów tylko raz bez względu na liczbę zadań, w których będą brali udział. Część uczniów weźmie udział  
w więcej niż jednym zadaniu.  

            § 2 

II. Procedura rekrutacji oraz kryteria wyboru uczestników projektu  

1. Etapy rekrutacji: 

I etap kryterium obligatoryjne- dokumenty do złożenia przez rodziców: Deklaracja uczestnictwa w projekcie, 

zgody na przeważanie danych osobowych; orzeczenie lub opinia z poradni psychiczno-pedagogicznej dla 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (jeśli dotyczy). 

 II etap: kwalifikacja wg kryteriów oceny wynikającej z przeprowadzonych diagnoz Uczestników Projektu: 

- rekrutacja do zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących zainteresowania, specyficzne potrzeby 

edukacyjne w kontekście osiągania wysokich wyników wnauce (uczniowie szczególnie uzdolnieni, na podstawie 

diagnozy, osiągnięć szkolnych): spełnia 1 pkt, nie spełnia 0 pkt, 

- rekrutacja do zajęć dla uczniów z problemami: zdiagnozowane opóźnienia i problemy edukacyjne (na podstawie 

diagnozy, opinii PPP, diagnozy opiekuńczo-wychowawczej): spełnia 1 pkt, nie spełnia 0 pkt,  

-rekrutacja do pozostałych zajęć: realizowane będą dla wszystkich dzieci w szkołach (z poszczególnych klas), na 

wyjazdy edukacyjne wyjeżdżać będą uczniowie wybrani przez nauczycieli w zależności od rozpoznanych 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wskazujących na potrzebę udziału w określonych zajęciach 

dodatkowych. 

Do projektu będą kwalifikowani w pierwszej kolejności uczniowie z najwyższą punktacją na podst. w/w kryteriów,  

a w przypadku niedostatecznej liczby miejsc decyduje kryterium pomocnicze - kolejność zgłoszeń. 

W ramach projektu zakłada się uczestnictwo jednego ucznia w więcej niż jednym zadaniu. 

2. W przypadku rezygnacji osoby z udziału w projekcie, na jej miejsce zostanie przyjęta kolejna osoba z listy 

rezerwowej. 

3. Przebieg rekrutacji: 

a. Uczestnik/czka składa podpisane dokumenty rekrutacyjne w szkole macierzystej. 

b. Komisja rekrutacyjna kwalifikuje uczestników zgodnie z powyżej opisanymi kryteriami. 

c. Listy zakwalifikowanych uczestników dostępne są w szkole macierzystej oraz w biurze projektu.  

4. Forma i tryb odwołania od negatywnej oceny: forma pisemna w terminie 7 dni kalendarzowych od dat 

ogłoszenia listy Uczestników Projektu. Odpowiedzialni za weryfikację protestu: Koordynator Projektu oraz 

Edukatorzy                               z poszczególnych szkół w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania protestu. 

O terminie zamknięcia rekrutacji i udostępnienia list uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem 

wychowawców/dyrektorów szkół. 
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§ 3 

III. Uprawnienia i obowiązki uczestników  

1. Uczestnicy mogą brać udział w różnych formach proponowanych zajęć.  

2. Uczestnik projektu, który otrzyma niezbędne materiały edukacyjne zobowiązany jest pisemnie potwierdzić 

ich odbiór.                                                                                                                                                                                      

3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

4. Każdy uczestnik ma obowiązek udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie 

instytucjom związanym z wdrażaniem  RPO WD 2014-2020. 

5. Zakwalifikowany uczestnik ma obowiązek rzetelnego  realizowania całego programu zajęć. 

6. Zakwalifikowany uczestnik ma obowiązek wypełniania ankiet i testów związanych  z realizacją projektu, 

monitorowaniem osiągniętych wskaźników rezultatów oraz postępów  w podwyższaniu kompetencji 

kluczowych. 

7. Nieobecność na zajęciach spowodowana chorobą powinna być usprawiedliwiona przez rodziców 

(opiekunów prawnych) ucznia lub lekarza. 

§ 4 

IV. Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

1. Przyczyną rezygnacji może być: zmiana miejsca zamieszkania, choroba lub ważne zdarzenia losowe.                                                        

Rezygnacja z udziału w projekcie musi mieć formę pisemną i zawierać opis powodu rezygnacji oraz 

dokumenty potwierdzające przyczynę.                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Skutkiem rezygnacji z projektu jest zwrot do Projektodawcy otrzymanych materiałów edukacyjnych.                                                                       

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przez uczestnika projektu, na jego miejsce zostanie 

zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

 

§ 5 

             V. Postanowienia końcowe 

1. Bieżące informacje na temat zajęć (w tym harmonogram zajęć) w ramach projektu będą publikowane na 

tablicach informacyjnych w szkole. 

2. Uczestnik projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego Regulaminu. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu zgodnie z zapisami 

ustawy    z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ).  

 
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku. 
 


