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Umowa Nr:UDA-POKL.09.01.02 – 14 – 059/09 - 00 

REGULAMIN PROWADZENIA I  REKRUTACJI W PROJEKCIE 
 

„SZKOŁA W CENTRUM UWAGI” 
 

realizowanym  w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  

Działanie 9.1 Wyrównanie 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 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Dzielnicy 

Ursus m. st. Warszawy Plac Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa tel. +48 22 478 60 00, 

zwany dalej Projektem. 

 
§ 1 

Objaśnienie terminów i skrótów 

1. Użyte w tekście terminy oznaczają: 

1) Lider Projektu – Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Pl. Czerwca 1976 r. nr 1 

02-495 Warszawa tel. +48 22 478 60 00. 

2) Projekt – projekt pn. „Szkoła w centrum uwagi”, realizowany przez Lidera Projektu 

zgodnie z umową Nr UDA – POKL.09.01.02 – 14 – 059/09 - 00 z dnia 31. 08. 2010r. 

o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji     

w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie 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 Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

3) Regulamin - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Szkoła w centrum 

uwagi”. 

4) Rodzic/opiekun – opiekun prawny ubiegający się o zakwalifikowanie swojego 

dziecka do udziału w Projekcie. 
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5) Koordynator projektu – osoba zarządzająca Projektem, 

6) Biuro Projektu – Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy pokój 308  III piętro 

7) Grupa docelowa – grupa 459 uczniów gimnazjalnych z terenu dzielnicy Ursus. 

8) Uczestnik projektu – uczeń uczęszczający do gimnazjum na terenie Dzielnicy Ursus 

m. st. Warszawy zakwalifikowany do udziału w Projekcie. 

9) Kryteria – zespół czynników umożliwiających Komisji Rekrutacyjnej zakwalifikowanie 

kandydata do udziału w Projekcie:  

 udostępnienie danych osobowych, 

 wypełnienie ankiety rekrutacyjnej, 

 złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie, 

2. Użyte w Regulaminie skróty oznaczają: 

1) POKL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

2) EFS – Europejski Fundusz Społeczny. 

3) MJWPO – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Warszawa,  

      ul. Jagiellońska 74  

§ 2 

Informacje o projekcie 
 

1. Projekt pod nazwą „Szkoła w centrum uwagi” realizowany jest przez Urząd Dzielnicy 

Ursus m. st. Warszawy z siedzibą na Pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa. 

2. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus pokój 308 III piętro. 

3. Projekt obejmuje swym zasięgiem Dzielnicę Ursus m. st. Warszawy w województwie 

mazowieckim 

4. Okres realizacji projektu: 01. 09. 2010 r. – 30. 04. 2013 r. 

5. Na każdym etapie realizacji projektu respektowana będzie zasada polityki równych szans 

kobiet i mężczyzn, a dobór płci uczestników zajęć wynikać będzie z analizy potrzeb 

      wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia poziomu edukacji. 

6. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  
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§ 3 

 

Postanowienia ogólne 

1. Celem projektu jest podniesienie wśród uczniów gimnazjów w Ursusie poziomu wiedzy  

z zakresu kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczo - 

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

2. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Szkoła  

w centrum uwagi” zwanym dalej projektem. 

3. Udział Uczestników w projekcie jest bezpłatny. 

§ 4 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w różnych formach wsparcia realizowanych  

w ramach Projektu, muszą spełniać łącznie wszystkie niżej wymienione warunki 

formalne: 

2. Rodziny zainteresowane uczestnictwem w projekcie są zobowiązane do złożenia 

kompletu dokumentów rekrutacyjnych: 

 ankiety rekrutacyjnej, 

 oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

         projektu i ewaluacji (ucznia i rodzica/opiekuna), 

 deklarację uczestnictwa w Projekcie, 

§ 5 
Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości 

płci. 

2. Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie od 01. 09. 2010 r. do 31. 10. 2010 r. 

 

§ 6 

Proces rekrutacji 

1. Zgłoszenia przyjmowane będą do 01.10.2010 r. do godz. 1600. 

2. Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną po terminie określonym w punkcie 1 nie będą 

rozpatrywane. 
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3. Złożone dokumenty rekrutacyjne będą weryfikowane pod względem formalnym,  

a kandydaci będą niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności poprawienia lub 

uzupełnienie dokumentów. Dodatkowo kandydat może zostać poproszony o udzielenie 

wyjaśnień do złożonych przez siebie dokumentów  lub złożenie dodatkowych 

dokumentów. 

4. Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie dostępne 

są na stronie internetowej Gimnazjów oraz w Biurze Projektu. 

5. Kwalifikacja kandydatów  do udziału w projekcie przeprowadzana będzie na podstawie 

analizy dokumentów rekrutacyjnych, wyników nauczania, poziomu motywacji do nauki, 

sytuacji społeczno-materialnej rodziny, gdzie pierwszeństwo mają dzieci matek lub ojców 

samotnie wychowujących dzieci, dzieci z rodzin zastępczych, dzieci z rodzin 

wielodzietnych. 

6. Komisja Rekrutacyjna może przyjąć dodatkowe kryteria rekrutacji, o ile nie są one 

sprzeczne z niniejszym Regulaminem i założeniami Projektu. 

7. Komisja Rekrutacyjna uwzględniając określony w Projekcie parytet płci, sporządzi listę 

uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie, z której pierwszych 370 uczniów  

będzie mogło skorzystać z kompleksowego wsparcia proponowanego w ramach projektu. 

Pozostali uczniowie zostaną umieszczone na liście rezerwowej. 

8. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną powiadomione o tym fakcie  

przez wychowawców. 

9. Zakończenie rekrutacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej .Gimnazjów oraz w 

Biurze Projektu. 

10. Z osobami zakwalifikowanymi do Projektu zostanie podpisana umowa o udziale  

w projekcie. 

11. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych  

do Projektu jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. Jeżeli osoba, która 

została zakwalifikowana nie zgłosi się w wyznaczonym terminie na podpisanie umowy 

uczestnictwa w projekcie, zostaje skreślona z listy uczestników. Na wolne miejsce 

przyjęta zostanie osoba pierwsza w kolejności na liście rezerwowej.  

12. Dokumenty złożone przez potencjalnych uczestników projektu nie podlegają zwrotowi.  
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§ 7 

Skład Komisji Rekrutacyjnej 

1. Komisja Rekrutacyjna składa się z: 

1) Przewodniczącego Komisji - Koordynator Projektu, 

2) Członka - Asystent koordynatora, 

3) Członek – pedagog szkolny, wychowawca. 

4) Pracownik OPS. 

Komisje będą tworzone odrębnie dla każdego gimnazjum. 

§ 8 

Zadania Komisji Rekrutacyjnej 

1. Promowanie Projektu. 

2. Ustalenie harmonogramu rekrutacji, przekazanie informacji dotyczącej naboru  

do projektu. 

3. Rejestracja składanych dokumentów i ich weryfikacja pod względem formalnym. 

4. Współpraca z wychowawcami klas, rodzicami kandydatów, pracownikami socjalnymi  

i innymi osobami, które mają rozeznanie środowiska lokalnego. 

5. Zatwierdzenie listy uczestników projektu i listy rezerwowej. 

§ 9 

Warunki rezygnacji z udziału w projekcie 
 

1. Zakwalifikowany uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie w terminie do 3 dni 

przed pierwszym wyznaczonym terminem zajęć, składając odpowiednie pismo w Biurze 

projektu lub kontaktując się z Koordynatorem Projektu. 

2. Uznaje się, że uczestnik projektu zrezygnował z uczestnictwa w Projekcie, gdy liczba 

jego nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach przekracza 20% ogólnej liczby 

zajęć.  

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi życie z dniem 1. 09. 2010 r. i może ulec zmianie  

w sytuacji zmiany Wytycznych lub dokumentów programowych. 

2. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu. 
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 Wszelkie uwagi i zgłoszenia naruszenia niniejszego Regulaminu należy przekazać                     

Koordynatorowi Projektu. 

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.  

4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz przepisy Prawa Europejskiego i Prawa Krajowego dotyczące Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Warszawa, dnia 01.09. 2010 r.  
 

 

 
 

    
    
    
    
    
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 


