
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów szkół podstawowych w Jaworznie w projekcie
„Energia wiedzy - kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie”

§ 1
Informacje ogólne

1. Regulamin  niniejszy  określa  zasady  rekrutacji  i  uczestnictwa  uczniów w projekcie  Energia  wiedzy  –  
kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie.

2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu XI „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego” Działania 11.1  
„Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej 
jakości edukacji  elementarnej,  kształcenia podstawowego i  średniego”, Poddziałania 11.1.4 „Poprawa 
efektywności kształcenia ogólnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

4. Projekt   dofinansowany   przez  Zarząd  Województwa  Śląskiego,  na  podstawie  Umowy  nr  UDA-
RPSL.11.01.04-24-012F/15-00.

5. Wnioskodawcą  Projektu jest F5 Konsulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Miastem Jaworzno.

6. Biuro projektu mieści się w Referacie Edukacji Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Plac Górników 5, 43-600 
Jaworzno.

7. Projekt  realizowany  jest  w  okresie  od  1  sierpnia  2016  r.  do  30  czerwca  2018  r.  w  15  szkołach 
podstawowych dla których organem prowadzącym jest  Miasto Jaworzno.

8. Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:
1) Projekt –  projekt „Energia  wiedzy  -  kompleksowy program rozwojowy dla  szkół  podstawowych w 

Jaworznie”,  nr  WND-RPSL.11.01.04-24-012F/15  realizowany  w  ramach  Priorytetu  XI  „Wzmocnienie 
potencjału edukacyjnego” Działania 11.1 „Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i  
średniego”, Poddziałania 11.1.4 „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego.

2) Partnerstwo –  związek  partnerski,  zawiązany  na  rzecz  realizacji  Projektu,  pomiędzy  
F5 Konsulting Sp. z o.o. (Partner Wiodący) oraz Miastem Jaworzno (Partner).

3) Lider Projektu – F5 Konsulting Sp. z o.o., ul Składowa 5, 61-897 Poznań
4) Partner – Miasto Jaworzno.
5) Urząd – jednostka samorządu terytorialnego (Gmina Miasta Jaworzno).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona

1



6) Odbiorca  Wsparcia –  szkoły,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  jednostka  samorządu 
terytorialnego,  będąca  członkiem  Partnerstwa,  tj.  Miasto  Jaworzno,  uczestniczące  we  wsparciu  w 
ramach Projektu.

7) Uczestnik Projektu – uczeń biorący udział w zajęciach dodatkowych z zakresu rozwijania kompetencji  
kluczowych realizowanych w ramach projektu. 

8) Biuro Projektu – siedziba Partnera: Miasto Jaworzno, Plac Górników 5, 43-600 Jaworzno.
9) Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Śląskiego, ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice.

§ 2
Cele i zakres wsparcia

1. Celem projektu w odniesieniu do uczniów, jest wzrost jakości kształcenia ogólnego realizowanego przez 
publiczne szkoły podstawowe w Jaworznie, przez wdrożenie w okresie 01.08.2016 r. do 30.06.2018 r. 
kompleksowego  programu  rozwojowego  obejmującego  kształtowanie  i  rozwijanie  kompetencji 
kluczowych u 3187 uczniów, w tym 1324 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz realizację 
kompleksowych  programów  wspierających  proces  indywidualizacji  pracy  z  uczniami  o  specjalnych 
potrzebach edukacyjnych.

2. Projekt  przewiduje  realizację  w  roku  szkolnym  2016/2017  oraz  2017/2018  nieodpłatnych  zajęć 
dodatkowych  z  zakresu  rozwijania  kompetencji  kluczowych,   obejmujących  poprawę  umiejętności 
uczenia  się,  podniesienie  kompetencji  matematycznych  i  podstawowych  kompetencji  naukowo-
technicznych.  Elementem  zajęć  dodatkowych  będą  gry  fabularne,  dramy  i  gry  społeczne  oraz 
eksperymenty naukowe.

§ 3
Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników

1. Proces rekrutacji w szkole wszczyna swoim zarządzeniem Dyrektor Szkoły.

2. Rekrutacja uczniów do poszczególnych rodzajów zajęć prowadzona będzie od II połowy września 2016 r. 
oraz we wrześniu 2017 r. w oparciu o niniejsze zasady:
1) do udziału w projekcie uprawnieni są wyłącznie uczniowie z klas I oraz IV-VI szkół podstawowych 

położonych na terenie Miasta Jaworzno i prowadzonych przez  Miasto Jaworzno;
2) na  zajęcia  rekrutowani  będą  uczniowie/uczennice  zgodnie  z  opinią  wychowawcy  nt.  potrzeb 

edukacyjnych oraz na podstawie osiąganych wyników w nauce;
3) rekrutacja uwzględnia zasady polityki równych szans i równości płci.

3. O  zakwalifikowaniu  do  projektu  w  ramach  procesu  rekrutacji  decyduje  wypełnienie  następujących  
warunków:
1) zgłoszenie  uczestnictwa  w  zajęciach  dodatkowych  poprzez  podpisane  przez  opiekuna  prawnego 

ucznia/uczennicy  Formularza zgłoszeniowego i  Deklaracji  udziału  ucznia w projekcie  – wg wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu;

2) posiadanie statusu ucznia klasy I lub IV-VI szkoły podstawowej objętej projektem;
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3) przygotowanie  przez  wychowawcę  opinii  dot.  potrzeb  i  możliwości  rozwojowych  i  edukacyjnych 
ucznia oraz osiąganych przez niego wyników w nauce stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu.

4. Z zastosowaniem powyższych kryteriów rekrutacji  do udziału  w projekcie  w poszczególnych szkołach 
dokonuje  nauczyciel  wychowawca  po  konsultacji  z  rodzicami  i  zgłoszeniu  uczestnictwa  ucznia 
przygotowując opinię wskazaną w pkt. 3 ppkt 3. 

5. Nauczyciel wychowawca sporządza listę uczestników projektu z danej klasy/oddziału (Załącznik nr 3 do 
Regulaminu).  Do  listy  uczestników  nauczyciel  wychowawca  załącza  opinie  o  każdym  uczniu 
rekomendowanym do udziału w projekcie.

6. Podziału na grupy dokonuje Dyrektor Szkoły w pozrozumieniu z wychowawcą oraz Liderem Projektu z 
zachowaniem zasad określających maksymalną liczebność grupy wynikającą z  Rozporządzenia Ministra  
Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010  r.   w   sprawie   zasad   udzielania   i   organizacji   pomocy  
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  oraz odpowiednio do 
zapisów wynikających   z wniosku  o  dofinansowanie  projektu.  Podział  na  grupy  będzie  następował  
w obrębie poszczególnych oddziałów.

7. Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z Liderem Projektu, sporządza listę grup dla każdej z klas/oddziałów z  
uwzględnieniem  konieczności  przeprowadzenia  zajęć  w  optymalnym  czasie  (Załącznik  nr  4  do 
Regulaminu).

8. W przypadku większej ilości uczniów/uczennic kwalifikujących się do udziału w projekcie w stosunku do 
ilości  dostępnych miejsc spośród uczniów/uczennic tworzy się rezerwową szkolną listę kandydatów na 
uczestników projektu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Regulaminu.

9. Listy uczestników i listę grup zatwierdza Dyrektor Szkoły.

10.O  zakwalifikowaniu  do  projektu  Dyrektor  Szkoły  powiadamia  ucznia  i  jego  opiekuna  prawnego. 
Powiadomienie powinno być  skuteczne  i dokonane w sposób  zwyczajowo przyjęty w danej szkole  w  
sprawach kontaktów z rodzicami uczniów/uczennic.

11.Dyrektor Szkoły w terminie do 7 dni od zatwierdzenia list, przekazuje Formularze zgłoszeniowe wraz z 
deklaracjami uczestnictwa, oryginały list uczestników wraz z opiniami wychowawców, listy rezerwowe i 
listy grup do Lidera Projektu w celu sporządzenia zbiorczej listy uczestników projektu.

12.W  przypadku  wolnych  miejsc,  po  uzgodnieniu  z  Liderem  Projektu  możliwe  jest  przeprowadzenie 
dodatkowej rekrutacji.

§ 4
Uczestnictwo w projekcie
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1. Zajęcia  dodatkowe  przewidziane  do  przeprowadzenia  odbywać  się  będą  w  szkołach,  do  których 
uczęszczają uczniowie z zastosowaniem podziału na grupy. Plan zajęć zostanie skoordynowany z planem 
lekcji poszczególnych oddziałów.

2. Dyrektor  Szkoły  dołoży  starań,  aby  plan  zajęć  dodatkowych  został  maksymalnie  skoordynowany  
z podstawowym planem zajęć danego oddziału.  

3. Dyrektor  Szkoły  ogłasza  informację  o  szczegółowym  harmonogramie  zajęć  dodatkowych  poprzez 
zamieszczenie  na  szkolnej  tablicy  ogłoszeń  oraz  poinformowanie  rodziców  zakwalifikowanych  do 
projektu uczniów przez wychowawców poszczególnych klas.

4. Po  zakwalifikowaniu  do  projektu,  uczniowie   mają  obowiązek   regularnego  uczestnictwa   w  
dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.

5. Uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach prowadzonych w ramach projektu  nieodpłatnie.

6. Obecność  na  zajęciach  sprawdzana  będzie  każdorazowo  przez  prowadzącego  zajęcia  poprzez 
sprawdzenie listy obecności lub potwierdzona podpisem ucznia na liście obecności.

7. Nieobecność  na  zajęciach  należy  pisemnie  usprawiedliwić  u  prowadzącego  zajęcia.  Pisemne 
usprawiedliwienie  podpisane  przez  opiekuna  prawnego  ucznia/uczennicy  dołącza  się  do  szkolnej 
dokumentacji projektowej – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu. Usprawiedliwienia 
przekazywane są w terminie 3 dni do Lidera Projektu.

8. Uczestnicy projektu zobowiązani są w szczególności do przystępowania do testów sprawdzających, o ile 
przeprowadzane one będą w ramach zajęć oraz innych form sprawdzających postępy w nauce. Testy i 
inne formy sprawdzania postępów w nauce dostosowane będą do wieku uczestników. 

9. Uczestnicy projektu (w uzasadnionych przypadkach z udziałem opiekunów prawnych) zobowiązani są do 
wypełniania ankiet i formularzy związanych z realizowanym projektem. 

10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w trakcie trwania zajęć, opiekun prawny uczestnika  
projektu  zobowiązany  jest  niezwłocznie  do  złożenia  pisemnego  oświadczenia  o  tym  fakcie  wraz  z 
podaniem przyczyny rezygnacji – wg wzoru stanowiącego  Załącznik nr 7 do Regulaminu. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 uczestnik projektu zostaje wykreślony przez Dyrektora Szkoły ze 
szkolnej  listy  uczestników  projektu  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  w  ciągu  7  dni  od  dnia  
dostarczenia pisemnej informacji/oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie. 

12. Zawiadomienie o rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie przekazywana jest do Lidera Projektu w 
terminie  3  dni  od  otrzymania  rezygnacji  wraz  z  oświadczeniem o rezygnacji.  Wzór Zawiadomienia  
stanowi  Załącznik  nr 8  do  Regulaminu.  Na   podstawie  zawiadomienia  Lider  Projektu  dokonuje 
wykreślenia ucznia z listy uczestników.
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§ 5
Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w Referacie Edukacji Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, ul. Plac Górników 5, 43-
600 Jaworzno oraz na stronie internetowej  www.jaworzno.pl oraz w każdej szkole objętej wsparciem w 
ramach projektu (lista szkół stanowi Załącznik nr 9).

2. W imieniu uczestnika projektu opiekun prawny po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem
zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3. Lider Projektu zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do Regulaminu, o których opiekunowie prawni  
uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych będą niezwłocznie informowani za pośrednictwem 
Dyrektora Szkoły i wychowawców poszczególnych klas. 

Załączniki do Regulaminu
1. Formularz zgłoszeniowy ucznia/uczennicy
2. Opinia dotycząca potrzeb i możliwości rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz osiąganych przez niego 

wyników w nauce
3. Lista uczestników projektu
4. Lista grup utworzonych w wyniku rekrutacji
5. Rezerwowa lista uczestników projektu
6. Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach
7. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w zajęciach dodatkowych
8. Zawiadomienie o rezygnacji z udziału w zajęciach dodatkowych
9. Lista szkół objętych wsparciem w ramach projektu
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