
 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
„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” 

 
 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADWANICACH 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji do 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”, nr projektu 
RPDS.10.02.01-02-0100/21(zwanego dalej „Projektem”). 

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

2. Projekt jest realizowany przez Gminę Siechnice. 
3. Projekt realizowany w okresie od 01.08.2021 r. do 30.06.2023 r. 

 

§ 2 

Ogólne zasady 

1. Komisja Rekrutacyjna składa się z koordynatora projektu i Edukatora z danej szkoły. 
2. Dokumenty rekrutacyjne stanowią: formularz rekrutacyjny z oświadczeniami, deklaracja uczestnictwa, 

regulamin projektu i regulamin rekrutacji. 
3. Uczestnik/uczestniczka projektu to uczeń/uczennica Szkoły Podstawowej w Radwanicach, w którego 

imieniu rodzic/opiekun prawny podpisał deklarację uczestnictwa w Projekcie. 
4. Kryterium formalne, które musi zostać spełnione aby uczestniczyć w działaniach projektowych: 

uczeń/uczennica uczący się w szkołach objętych projektem, nauczyciel/nauczycielka zatrudnieni  
w szkołach objętych projektem. 

5. Cel projektu: Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych  

386 (199 dz., 187 ch.) uczniów Szkoły Podstawowej w Radwanicach oraz zniwelowanie negatywnych 
skutków wywołanych epidemią COVID 19 r. poprzez objęcie wsparciem uczniów pomocą 
psychologiczno – pedagogiczną do 30.06.2023 r. 

6. Otwarty charakter rekrutacji oznacza, że rekrutacja jest prowadzona w sposób gwarantujący 

zachowanie równych szans, w  tym równości płci. Jedna osoba może być objęta więcej niż 1 formą 
wsparcia. 

7. Termin rekrutacji: 01.09.2022-14.09.2022, rekrutacja uzupełniająca 15.09.2022-29.09.2022 r.  

W przypadku nieosiągnięcia zamierzonej liczby uczestników w założonym okresie rekrutacji, komisja 
rekrutacyjna może wydłużyć czas trwania rekrutacji. Uczestnicy, którzy nie zostaną zakwalifikowani do 
udziału w projekcie, zostaną umieszczenie na liście rezerwowej. W razie przerwania udziału w projekcie 
przez któregoś z uczestników, możliwe jest przyjęcie uczestnika z listy rezerwowej. 

8. Biuro projektu: Urząd Miejski w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, pok. 104. 
 

§ 3 

Kryteria rekrutacji uczniów i uczennic 

1. Etapy i kryteria rekrutacji: 
I etap rekrutacji 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 rekrutacji: 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 w nauce (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 
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indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wskazujących na potrzebę udziału w określonych zajęciach 
dodatkowych. 

2. Do projektu będą kwalifikowani w pierwszej kolejności uczniowie z najwyższą punktacją na podstawie 
kryteriów, o których mowa w pkt. 1. W przypadku niedostatecznej liczby miejsc decydować będzie  
kryterium pomocnicze tj. kolejność zgłoszeń. 

3. W ramach projektu zakłada się uczestnictwo jednego ucznia w więcej niż jednym zadaniu. 
4. W przypadku rezygnacji osoby z udziału w projekcie, na jej miejsce zostanie przyjęta kolejna osoba z 

listy rezerwowej. 
§ 3 

    Rodzaje zajęć 

Rekrutacja w ramach projektu dotyczy następujących zajęć: 

Zadanie rozwijające zainteresowania i uzdolnienia: 

1. Projekt edukacyjny - Moja miejscowość - mała ojczyzna w ujęciu historycznym, geograficzno-
przyrodniczym, etnograficznym, statystycznym, demograficznym i kulturowym oraz prowadzonych 
dwujęzycznie, dla klas I-VIII, 1-2 h tygodniowo. 

2. Zajęcia laboratoryjne i warsztatowe - przyrodnicze: fizyka, chemia, biologia, geografia dla kl. I-VIII,  
1-2h/tydz. 

3. Projekt edukacyjny - Higiena i zdrowie na co dzień, Pomoc przedmedyczna dla kl. I-VIII,1-2h 
tygodniowo. 

 
Zajęcia specjalistyczno-terapeutyczne: 
 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna obejmująca: dogoterapię, arteterapię, socjoterapię dla uczniów klas I-
VIII, łącznie 288 h.  

 
Zajęcia organizowane poza szkołą: wycieczki edukacyjne: 
 

Wycieczki krajoznawcze, o charakterze historycznym, patriotycznym, etnograficznym, sportowym. 
Zaplanowane w projekcie wycieczki jednodniowe będą realizowane w Kreatywnym Ośrodku Multifunkcyjnym 
w Miliczu.  

 
 

 
§ 4 

Przebieg rekrutacji 

1. Uczestnik/czka składa podpisane dokumenty rekrutacyjne w szkole macierzystej.  
2. Komisja rekrutacyjna kwalifikuje uczestników zgodnie z powyżej opisanymi kryteriami. 
3. 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. 

 

 

 


