REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„Wiem i potrafię”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020.
Numer Projektu: RPMP.10.01.03-12-0357/19
Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego
Poddziałanie: 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

REGULAMIN REKRUTACJI

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu, tj. uczniów i nauczycieli.
2. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są w sekretariatach wszystkich Szkół
Podstawowych w Gminie Poronin biorących udział w projekcie oraz biurze projektowym
w Urzędzie Gminy Poronin.
3. Regulamin zapewnia zachowanie zasady równości szans i niedyskryminacji oraz
nieograniczony dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami:
- zostanie zapewniony równy dostęp do informacji o projekcie,
- rekrutacja uwzględnia udział w projekcie osób z różnymi niepełnosprawnościami,
- pracownie międzyszkolne powstaną w budynkach wyposażonych w windy dla osób
niepełnosprawnych,
- w projekcie mogą brać udział uczniowie niepełnosprawni z orzeczeniami i przewlekle chorzy
w proporcjach płci aktualnie występujących,
- wykorzystane w projekcie e-podręczniki znajdują się w wykazie MEN dopuszczonych do
nauczania w zakresie podstawy programowej nauczania ogólnego,
- projekt wykorzystuje e-podręczniki, e-zasoby, nowoczesne technologie informatyczne
i komunikacyjne; e-podręczniki dostosowywane są do standardu WCAG 2.0 na poziomie
podstawowym, co pozwoli na korzystanie z e-podręczników uczniom z dysfunkcjami,
- e-podręczniki mogą być integrowane z innymi środowiskami, dziennikami elektronicznymi,
platformami e-learning, blogami, stronami www itp., co pozwala na wykorzystanie e1

podręczników w dowolny sposób z uwzględnieniem dowolnych form i metod pracy
z uczniami,
- e-podręczniki dostępne będą do wydruku z poziomu alfabetu Braille’a.

§ 2. INFORMACJE O PROJEKCIE
Projekt o tytule „Wiem i potrafię” realizowany jest w okresie od 1.04.2020 r. do 08.01.2022 r.
w siedmiu Szkołach Podstawowych w Gminie Poronin:
- Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 34, 34-520
Poronin,
- Szkoła Podstawowa im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu, ul. Sądelska 31, 34-531
Murzasichle,
- Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha w Nowem Bystrem, Nowe Bystre 61, 34-521
Ząb,
- Szkoła Podstawowa w Małem Cichem, Małe Ciche 22, 34-531 Murzasichle,
- Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Stasikówce, Stasikówka 65, 34-520
Poronin,
- Szkoła Podstawowa im. Antoniny Tatar w Suchem, Suche 115A, 34-520 Poronin,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zębie, ul. Św. Anny 1/3, 34-521 Ząb,
2. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli wyżej wymienionych Szkół
Podstawowych.
3. W projekcie bierze udział 125 nauczycieli oraz 486 uczniów - obejmuje wsparciem 246
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 240 uczniów zdolnych.
4. Udział w projekcie jest bezpłatny.
5. Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która jest uczestnikiem innego projektu
realizowanego w tym samym czasie w ramach RPOWM, gdzie przewidziane formy wsparcia
są tego samego rodzaju lub zmierzają do tego samego celu/korzyści dla uczestnika projektu.

§ 3. CELE PROJEKTU
1. Zapewnienie dostępu uczniom klas I – VIII do wysokiej jakości edukacji we wszystkich
Szkołach Podstawowych Gminy Poronin:
- poprzez rozwój umiejętności w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz
realizację zajęć rozwijających matematyczno-przyrodniczych dla 90 uczniów – „Laboratorium
wiedzy i doświadczeń”,
- poprzez rozwój umiejętności cyfrowych przez realizację zajęć z programowania dla 150
uczniów – „Koduję i programuję”,
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- poprzez indywidualne podejście do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
poprzez przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych dla 246 uczniów, obejmujących
zajęcia: rozwijające umiejętności uczenia się, socjoterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne,
dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne oraz rozwijające kompetencje społecznoemocjonalne – „Wsparcie na starcie”.
2. Doposażenie pracowni komputerowych w w/w Szkołach Podstawowych, nowoczesne
pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury
sieciowo – usługowej.
3. Stworzenie 2 międzyszkolnych pracowni matematyczno-przyrodniczych.
4. Podniesienie kwalifikacji zawodowych 125 nauczycieli poprzez przeprowadzenie
specjalistycznych i dedykowanych szkoleń, metod opartych na metodzie eksperymentu, TIK.

§ 4. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
1. W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie oraz zachowania zasad
sprawiedliwej rekrutacji i z zachowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn wobec
wszystkich zainteresowanych projektem uczniów i nauczycieli siedmiu Szkół Podstawowych
w Gminie Poronin, podjęte zostaną działania informacyjno–promocyjne: zamieszczenie
informacji o prowadzonej rekrutacji oraz Regulaminu uczestnictwa na stronie internetowej
Beneficjenta, na szkolnej stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń w w/w siedmiu Szkołach
Podstawowych w Gminie Poronin.
2. Uczniowie Szkół Podstawowych będą mogli wziąć udział w następujących zajęciach
pozalekcyjnych:
- LABORATORIUM WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ - zajęcia pozalekcyjne kształtowania
kompetencji przyrodniczo-matematycznych u uczniów klas I-VIII,
- KODUJĘ I PROGRAMUJĘ - zajęcia pozalekcyjne kształtowania kompetencji przyrodniczomatematycznych u uczniów klas I-VIII,
- WSPARCIE NA STARCIE – ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI
POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI - zajęcia pozalekcyjne kształtowania kompetencji
u uczniów klas I-VIII:
- zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,
- zajęcia socjoterapeutyczne,
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
-zajęcia logopedyczne,
- zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne,
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3. Osobami odpowiedzialnymi za rekrutację w szkołach podstawowych są członkowie Komisji
Rekrutacji, w skład której wejdą: Dyrektor SP i 2 nauczycieli prowadzących zajęcia w
projekcie.
4. Kryteria rekrutacji uczniów:
FORMALNE – weryfikowane na podstawie oświadczeń:
- status ucznia SP biorącej udział w projekcie,
- zgoda rodziców/opiekunów (podpisana deklaracja uczestnictwa),
- uczniowie identyfikowani po numerze PESEL,
MERYTORYCZNE:
Zadanie 1:
- klasa I-IV: opinia nauczyciela według arkuszy diagnostycznych przygotowanych na potrzeby
projektu z edukacji matematyczno-przyrodniczej (skala pkt. 1-5),
- klasa V-VIII: system punktowy:
- średnia ocen końcowo-rocznych za poprzedni rok szkolny z przedmiotów:
matematyka/biologia/przyroda/ chemia/fizyka/geografia: 5 lub wyżej-5 pkt, 4 lub
wyżej-4 pkt,
- udział w olimpiadach, konkursach i projektach z przedmiotów kierunkowych – po 3
pkt,
- ankieta o zainteresowaniach ucznia – 1pkt,
- kryterium premiujące - orzeczenie o niepełnosprawności – 2 pkt,
Zadanie 2:
- klasa I-IV: opinia nauczyciela według arkuszy diagnostycznych przygotowanych na potrzeby
projektu z edukacji informatycznej (skala pkt. 1-5),
- klasa V-VIII: system punktowy:
- średnia ocen końcowo-rocznych za poprzedni rok szkolny z przedmiotów:
matematyka/informatyka: 5 lub wyżej-5 pkt., 4 lub wyżej-4 pkt,
- udział w olimpiadach/konkursach/projektach z przedmiotów kierunkowych–po 3 pkt,
- ankieta o zainteresowaniach ucznia – 1pkt,
- kryterium premiujące - orzeczenie o niepełnosprawności – 2 pkt,
Zadanie 3:
- rekomendacja ucznia/uczennicy przez nauczyciela/wychowawcę/pedagoga/dyrektora/
psychologa/logopedę/terapeutę – 2 pkt,
- orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej – 2 pkt,
- opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej – 1 pkt,
- kryterium premiujące - orzeczenie o niepełnosprawności – 2 pkt,
5. Proces rekrutacji uczniów obejmuje:
- złożenie Formularza zgłoszeniowego dziecka na zajęcia – zał. nr 1 do Regulaminu,
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- analizę kryteriów rekrutacji,
- listy uczniów zakwalifikowanych i listy rezerwowe,
- złożenie Deklaracji uczestnictwa w projekcie – zał. nr 2 do Regulaminu.
6. Rekrutacja do projektu trwa od 02.09.2020 r. Rekrutacja odbywać będzie się cyklicznie.
7. W przypadku zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w celu
zakwalifikowania ucznia na zajęcia zgodnie z jego potrzebami edukacyjnymi, nastąpi ustalenie
zakresu, w którym uczeń wymaga wsparcia, na tej podstawie zostanie dobrany program zajęć.
8. Uczeń może wziąć udział w więcej niż jednej formie zajęć.
9. Zespół do spraw rekrutacji w oparciu o złożone wstępne deklaracje uczestnictwa i kryteria
ustala listy zasadnicze uczniów oraz listy rezerwowe. W przypadku małej liczby zgłoszeń
zostanie ogłoszony powtórny nabór. W celu uzupełnienia udziału uczniów, których według
opinii nauczycieli warto zachęcić do udziału w zajęciach, zostanie przeprowadzona
indywidualna rozmowa z ich rodzicami.
10. W przypadku rezygnacji uczestnika zakwalifikowana zostanie kolejna osoba z listy
rezerwowej lub w przypadku braku osób na w/w liście, zostanie przeprowadzona ponowna
rekrutacja.
11. Po zakończeniu rekrutacji rodzic/opiekun prawny ucznia składa Deklarację uczestnictwa w
projekcie – zał. nr 2 do Regulaminu,
a) w przypadku osób niepełnoletnich przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny) ponosi
prawną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających z oświadczenia
uczestnictwa,
b) odmowa podpisania przez przedstawiciela ustawowego oświadczenia uczestnictwa
w projekcie będzie równoznaczna z rezygnacją z udziału ucznia w projekcie.
12. Po zakończeniu rekrutacji Dyrektorzy wszystkich Szkół Podstawowych w Gminie Poronin
składają do biura projektu następujące dokumenty:
a) protokół z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego,
b) listę zakwalifikowanych uczestników,
c) formularze zgłoszeniowe do projektu,
d) deklaracje uczestnictwa w projekcie,
e) oświadczenie uczestnika projektu.
13. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację
projektu na terenie szkoły do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.
14. Lista uczniów zakwalifikowanych na poszczególne zajęcia dostępna będzie u szkolnego
opiekuna projektu.
15. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasad równości szans,
w tym płci, dbałości o prawdziwe równe szanse dla chłopców i dziewczynek.
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16. Etapem kończącym proces rekrutacji jest posiadanie dokumentacji rekrutacyjnej
uczestników projektu.
17. PRAWA UCZESTNIKA PROJEKTU
Każdy uczestnik projektu ma prawo do:
a) bezpłatnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu,
b) bezpłatnego korzystania z pomocy dydaktycznych będących na wyposażeniu szkół,
c) bezpłatnego dojazdu dzieci do pracowni międzyszkolnych: w Szkołach Podstawowych w
Zębie i Poroninie; zapewniony jest transport do i z szkoły oraz opieka nauczyciela podczas
przejazdu,
d) bezpłatnego wyjazdu do Ogrodu Doświadczeń Lema w Krakowie – wyjazd przewidziany
jest na czerwiec/lipiec 2021 r.
18. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do:
a) aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
b) wypełniania testów sprawdzających wiedzę,
c) wypełniania ankiet ewaluacyjnych,
d) udostępniania swoich danych osobowych na potrzeby projektu,
e) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt, urządzenia i pomoce
dydaktyczne wykorzystywane w trakcie realizacji projektu.
19. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem,
b) wypełnienie Formularza zgłoszeniowego,
c) złożenie Deklaracji uczestnictwa w projekcie.
§ 5. ZASADY REKRUTACJI NAUCZYCIELI
1. W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie oraz zachowania zasad
sprawiedliwej rekrutacji i z zachowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn wobec
wszystkich zainteresowanych projektem uczniów i nauczycieli wszystkich Szkół
Podstawowych w Gminie Poronin podjęte zostaną działania informacyjno–promocyjne:
zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz Regulaminu uczestnictwa na stronie
internetowej Beneficjenta, na szkolnej stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń
w wymienionych Szkołach Podstawowych w Gminie Poronin.
2. Nauczyciele wszystkich Szkół Podstawowych w Gminie Poronin będą mogli wziąć udział w
następujących szkoleniach doskonalących:
a) wykorzystanie e-podręczników, e-materiałów, e-zasobów; szkolenie dla 21 osób z 7 szkół 6h,
b) prowadzenie zajęć z wykorzystaniem TIK; szkolenie dla 21 osób z 7 szkół – 4h,
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c) programowanie i robotyka; szkolenie dla 14 osób z 7 szkół – 8h,
d) specyfika funkcjonowania ucznia z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; szkolenie dla
125 osób z 7 szkół – 8h,
e) indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; szkolenie dla
21 osób z 7 szkół – 8h,
f) funkcjonowanie poznawcze, społeczne i emocjonalne dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi – definicje i analiza przypadków; szkolenie dla 21 osób z 7 szkół - 8h,
g) metody pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; szkolenie dla 21 osób
z 7 szkół – 6h,
h) rozwijanie umiejętności wychowawczych poprzez udział w cyklicznych spotkaniach
pedagogów, wychowawców, nauczycieli, podczas których można wymienić się
doświadczeniem, dokonać analizy przypadku, wspierać się w ukierunkowaniu pracy
wychowawczej z uczniem z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; szkolenie dla 7 osób – po
1 osobie z każdej ze szkół – 2h x 20 spotkań,
i) wsparcie uczniów w rozwiązywaniu konfliktów – udział nauczycieli w „treningu
zastępowania agresji”; szkolenie dla 14 osób z 7 szkół – 4h,
j) rozwijanie umiejętności negocjacji i mediacji; szkolenie dla 14 osób z 7 szkół – 8h.
3. Osobą odpowiedzialną za rekrutację jest Dyrektor danej szkoły podstawowej.
4. Kryteria rekrutacji nauczycieli:
FORMALNE:
- zatrudnienie w ramach stosunku pracy w szkołach w Gminie Poronin, na czas nieokreślony
lub nie krótszy niż czas trwania projektu plus okres trwałości projektu,
- w przypadku braku wystarczającej liczby nauczycieli spełniających powyższy wymóg,
dopuszcza się możliwość rekrutacji nauczycieli zatrudnionych na czas krótszy lub na podstawie
innej formy zatrudnienia.
MERYTORYCZNE:
- rekomendacja dyrektora placówki do udziału w szkoleniu.
5. Proces rekrutacji nauczycieli obejmuje:
- złożenie Formularza zgłoszeniowego nauczyciela na szkolenie – zał. nr 3 do Regulaminu,
- analizę kryteriów rekrutacji,
- listy nauczycieli zakwalifikowanych i listy rezerwowe,
- złożenie Deklaracji uczestnictwa w projekcie – zał. nr 4 do Regulaminu.
6. Rekrutacja do projektu trwa od 24.08.2020 r. do 31.08.2020 r.
7. Zespół do spraw rekrutacji w oparciu o złożone wstępne deklaracje uczestnictwa i kryteria
ustala listy zasadnicze nauczycieli oraz listy rezerwowe.
8. Po zakończeniu rekrutacji nauczyciel składa Deklarację uczestnika projektu – zał. nr 4 do
Regulaminu,
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a) Uczestnik projektu ponosi prawną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających
z oświadczenia uczestnictwa,
b) odmowa podpisania przez uczestnika projektu oświadczenia uczestnictwa będzie
równoznaczna z rezygnacją z udziału w projekcie.
9. Po zakończeniu rekrutacji Dyrektorzy wszystkich Szkół Podstawowych Gminy Poronin
składają do biura projektu listy uczestników z deklaracją uczestnictwa w projekcie oraz
formularzem zgłoszeniowym nauczyciela.
10. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację
projektu na terenie szkoły do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.
11. Lista nauczycieli zakwalifikowanych na poszczególne szkolenia dostępna będzie
u koordynatora projektu.
12. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasad równości szans,
w tym płci, dbałości o prawdziwe równe szanse dla kobiet i mężczyzn.
13. Etapem kończącym proces rekrutacji jest posiadanie dokumentacji rekrutacyjnej
uczestników projektu.
14. PRAWA UCZESTNIKA PROJEKTU
Każdy uczestnik projektu ma prawo do:
a) bezpłatnego udziału w szkoleniach doskonalących w ramach projektu,
b) bezpłatnego korzystania z pomocy dydaktycznych będących na wyposażeniu szkół.
15. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do:
a) aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
b) udostępniania swoich danych osobowych na potrzeby projektu,
c) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt, urządzenia i pomoce
dydaktyczne wykorzystywane w trakcie realizacji projektu.
16. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem,
b) wypełnienie Formularza zgłoszeniowego,
c) złożenie Deklaracji uczestnika projektu.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
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3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.
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