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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

PN. „SZKOŁA W CENTRUM UWAGI” 

 

 

§ 1. INFORMACJA O PROJEKCIE 

 

1. Projekt „Szkoła w centrum uwagi” jest współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 

9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. 

 

2. Projekt „Szkoła w centrum uwagi” realizowany jest przez Dzielnicę Ursus 

m.st. Warszawy. 

 

3. Projektem objętych będzie 459 uczniów z 4 gimnazjów z terenu Dzielnicy Ursus 

 m. st. Warszawy:  

 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 130, 

 Gimnazjum Nr 131 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,  

 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 132,  

 Gimnazjum Nr 133 im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. 

 

4. Celem głównym Projektu jest podniesienie wśród uczestników Projektu poziomu wiedzy 

z zakresu kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczo-

matematycznych i języków obcych, a także rozwijanie ich zainteresowań i pasji. 

 

5. Projekt jest realizowany w okresie od 01 września 2010 r. do 30 czerwca 2013 r. 

 

6. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus pokój 307 III piętro. 

 

7. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

 

§ 2. DZIAŁANIA 

 

1. Projekt obejmuje następujące działania zgodne z Wnioskiem o dofinansowanie projektu: 

 

 Opracowanie dydaktycznych planów – programów modułowych zajęć 

wyrównawczych z ekologii, przedmiotów humanistycznych, języka angielskiego, 

matematyki i fizyki oraz chemii i fizyki. 
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 Wyjazdowe szkolenie psychologiczno-pedagogiczne – celem tych zajęć będzie 

wzmocnienie poczucia własnej wartości, uświadomienie uczestnikom Projektu ich 

słabych i mocnych stron oraz ich wzajemna integracja. Ponadto w ramach tego 

wyjazdu będą realizowane działania mające za zadanie kształtowanie charakterów 

młodzieży poprzez pracę zespołowa, naukę tolerancji, szacunku do pracy i 

drugiego człowieka, zdrowe życie, zwalczanie nałogów, niesienie pomocy innym, 

odwagę i przyjaźń, wyzwalanie inicjatyw, działań wśród młodzieży i rozwijanie 

ich ambicji oraz pogłębienie umiejętności organizacyjnych oraz prezentowania 

wyników własnej pracy w zróżnicowanych formach. 

 

 Zajęcia wyrównawcze – zajęcia modułowe oraz pogotowia lekcyjnego. Zajęcia 

modułowe prowadzone będą wg opracowanych w ramach Projektu programów. 

Omawiane bloki zajęć będą prowadzone o metodę projektową, która umożliwia 

pracę z uczniami o zróżnicowanych umiejętnościach i różnym społecznym 

i kulturowym pochodzeniu, ponieważ tematy zajęć mogą być wybierane 

w odniesieniu do najbliższego otoczenia uczniów. Szczególny nacisk w trakcie 

prowadzonych zajęć będzie położony na rozwijanie kompetencji kluczowych. 

Umożliwi to stymulowanie aktywności poznawczej oraz twórczej uczniów 

i pobudzenie oraz rozwijanie ich zainteresowań. W ramach omawianych  zajęć 

podstawową jednostką organizacyjną będzie ok.15-20 osobowa grupa. W ramach 

tego zadania będzie funkcjonowało także pogotowie lekcyjne, którego celem 

będzie umożliwienie uczestnikom Projektu odrabianie lekcji oraz 

przygotowywanie się do nich pod nadzorem nauczyciela specjalizującego się 

w danym przedmiocie.  

 

 Szkolenie z zakresu predyspozycji zawodowych – tematyka zajęć 

poprowadzonych przez doradców zawodowych obejmować będzie określenie 

predyspozycji zawodowych oraz przedstawienie ścieżek edukacyjnych dla 

wybranych zawodów, autoprezentację, pisanie CV oraz listów motywacyjnych. 

 

 Zajęcia Edukacji Kulturalnej – to blok zajęć z zakresu rozwijania zainteresowań 

artystycznych. Planowane zajęcia to: zajęcia, informatyczne, teatralne, taneczne, 

dziennikarskie i fotograficzno-filmowe. 

 

 Badania ewaluacyjne – w ramach tego zadania zostaną opracowane narzędzia 

badawcze, zostaną przeprowadzone ankiety wśród nauczycieli prowadzących 

zajęcia oraz wśród uczestników zajęć. Ponadto z nauczycielami prowadzącymi 

zajęcia zostanie przeprowadzone badanie metodą fokusową. Efektem końcowym 

tego procesu badań będzie powstanie raportów cząstkowych oraz końcowych. 

 

 

 Przegląd Dokonań Uczestników Projektu – poświęcony będzie efektom 

prowadzonego Projektu. Uczestnicy Projektu będą mogli zaprezentować 

publiczności owoce swojej pracy, zwłaszcza powstałej na Zajęciach Edukacji 

Kulturalnej. 
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§ 3. UCZESTNICY PROJEKTU 

 

1. Uczestnikiem Projektu jest uczeń spełniający ogólne kryteria rekrutacji dla 

Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup 

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic jakości usług 

edukacyjnych, wynikające ze Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. 

 

2. Jednocześnie uczeń musi spełniać kryteria dodatkowe tzn. posiadać status ucznia 

jednego z publicznych gimnazjów z terenu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy 

wymienionych w §1  pkt. 3.  

 

3. Poprzez uczestnictwo w Projekcie rozumie się: 

 udział w wybranych modułowych zajęciach wyrównawczych; 

 możliwość udziału w Zajęciach Edukacji Kulturalnej oraz prezentacji swoich 

dokonań na Przeglądzie Uczestników Projektu; 

 udział w wyjazdowym szkoleniu psychologiczno-pedagogicznym; 

 możliwość korzystania z funkcjonującego w ramach Projektu pogotowia 

lekcyjnego; 

 udział w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych w ramach Projektu; 

 udział w szkoleniu z zakresu predyspozycji zawodowych. 

 

4. Każdy uczestnik Projektu ma prawo do: 

 korzystania z materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych zakupionych 

w ramach Projektu na zajęciach wyrównawczych i zajęciach edukacji 

kulturalnej, 

 otrzymania pakietu promocyjnego, 

 otrzymania świadectwa potwierdzającego udział w Projekcie, po jego zakończeniu. 

 

5. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

 regularnego i aktywnego uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach 

wyrównawczych i Zajęciach Edukacji Kulturalnej, 

 udziału w wyjazdowym szkoleniu psychologiczno-pedagogicznym, 

 udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych w ramach Projektu. 

 

§ 4. REKRUTACJA 

 

1. Rekrutacja Uczestników Projektu będzie prowadzona od 01 września 2010 roku do 

dnia 1 października 2010 r.  

 

2. Łączna zrekrutowana ilość uczestników Projektu wynosić będzie 459 osób.  
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3. W przypadku nieutworzenia się grupy docelowej określonej w  § 4  pkt. 2, w terminie 

wskazanym w  § 4 pkt. 1 przewiduje się możliwość przedłużenia rekrutacji. 

 

 

4. Informacja o rekrutacji będzie rozpowszechniana na stronie internetowej Dzielnicy 

Ursus i w prasie lokalnej. Ponadto prowadzona będzie akcja informacyjna na terenie 

Gimnazjów Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, za pośrednictwem dyrektorów szkół 

i nauczycieli – na zebraniach szkolnych z rodzicami oraz bezpośrednio wśród uczniów. 

 

5. Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie i spełniająca wszystkie warunki 

uczestnictwa wymienione w § 3 pkt. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, zobowiązana jest 

zgłosić chęć uczestnictwa w Projekcie wychowawcy klasy i/lub Asystentowi 

koordynatora Projektu, właściwemu dla danego gimnazjum. 

 

6. Po utworzeniu list osób chętnych Komisja Rekrutacyjna, właściwa dla danego 

gimnazjum, składająca się z Dyrektora placówki szkolnej, psychologa/pedagoga 

szkolnego oraz wychowawców klas podejmie decyzje o zakwalifikowaniu 

poszczególnych osób do udziału w Projekcie. 

 

7. Kryterium rekrutacyjnym będą: opinie pedagogów/psychologów szkolnych oraz 

wychowawców klas. Dodatkowy wpływ na ostateczną decyzje o zakwalifikowaniu 

danego ucznia będą miały: wyniki nauczania, systematyczność w uczęszczaniu na 

zajęcia szkolne oraz zachowanie na zajęciach. 

 

8. Informacja o decyzji Komisji Rekrutacyjnych zostanie przekazana przez Asystentów 

koordynatora projektu na godzinach wychowawczych i na zebraniach z rodzicami. 

 

9. Uczniom zakwalifikowanym przez Komisje Rekrutacyjne do udziału w Projekcie 

zostaną rozdane Deklarację uczestnictwa w projekcie „Szkoła w centrum uwagi” wraz 

z Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

10. Osoba zakwalifikowana przez Komisje Rekrutacyjne do udziału w Projekcie 

zobowiązana jest wypełnić i dostarczyć do Asystenta koordynatora projektu 

właściwego dla danego gimnazjum poprawnie wypełnione i kompletne dokumenty 

zgłoszeniowe wymienione w § 4 pkt. 8. Dokumenty zgłoszeniowe muszą być  

opatrzone datą i czytelnym podpisem potencjalnego uczestnika Projektu oraz  

rodzica/opiekuna prawnego.  

 

11. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni 

uczestnicy Projektu będą niezwłocznie informowani o wyniku weryfikacji 

i ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów. 

 

12. Rekrutacja uczestników Projektu odbywać się będzie z godnie z zasadą równości szans. 
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13. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane przez Komisję Rekrutacyjną do uczestnictwa 

w Projekcie zostaną wpisane na listę osób niezakwalifikowanych do Projektu właściwą 

dla danego gimnazjum. Lista osób niezakwalifikowanych będzie listą rezerwową.  

 

14. Uczniowie gimnazjów biorących udział w Projekcie będą mogli w każdej chwili 

dopisać się do listy rezerwowej. 

 

15. W sytuacji ukończenia szkoły lub rezygnacji uczestników z udziału w projekcie,  

dopuszcza się możliwość naboru dodatkowych osób, aby osiągnąć zamierzone cele        

i rezultaty projektu.  

 

16. W przypadku dodatkowej rekrutacji do Projektu każdorazowo zbierać się będzie 

Komisja Rekrutacyjna, która będzie decydowała o zakwalifikowaniu nowych osób do 

Projektu. 

 

17. Dniem rozpoczęcia udziału w Projekcie osób zrekrutowanych w terminie od 

01.09.2010 do 01.10.2010 będzie 04.10.2010 r., tj. dzień udzielenia pierwszej formy 

wsparcia realizowanej w ramach Projektu. W przypadku osób nowo przyjętych           

w trakcie realizacji projektu za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie uznaje się dzień 

podpisania deklaracji.  

 

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

2. Kandydat składający Dokumenty Zgłoszeniowe zobowiązany jest do podania 

informacji zgodnych ze stanem faktycznym.  

 

3. Biuro Projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.  

 

4. Rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, pozostaje  

w gestii Koordynatora Projektu. 

 

5. Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.09.2010 r. i obowiązuje do końca trwania 

Projektu. 
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Załączniki: 

1. Wzór DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „SZKOŁA W CENTRUM 

UWAGI” zwierającej m.in. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem oraz 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH. 
 


