Projekt „Lokata w dziecięce umysły” współﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

REGULAMIN UCZESTNIKA PROJEKTU REALIZOWANEGO
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ „MILESZKI” W ŁODZI
„LOKATA W DZIECIĘCE UMYSŁY”
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie „Lokata w dziecięce umysły”,
który współﬁnansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Działanie XI.1 Wysoka jakość
edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne, na podstawie umowy
o doﬁnansowanie RPLD.11.01.02-10-A020/16.
2. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Towarzystwo Oświatowe Mileszki”.
3. Działania realizowane są na rzecz Uczestników Projektu spełniających warunki
uczestnictwa określone w § 3
4. Projekt realizowany jest od 01.08.2016 do 30.06.2018.
5. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących
realizacji Projektu pozostaje w gesdi Stowarzyszenia Towarzystwo Oświatowego
Mileszki oraz Koordynatora Projektu.
§2
Założenia Projektu
1. Celem ogólnym Projektu jest: Zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w Publicznej
Szkole Podstawowej Mileszki, ukierunkowane na podniesienie u uczniów i uczennic
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego
podejścia do uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
2. Udział w projekcie skierowany jest do 102 uczniów i uczennic szkoły oraz 5 nauczycieli i
nauczycielek.
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3. Zaplanowane w Projekcie działania obejmują:
a) organizację zajęć rozwijających kreatywność oraz kółek zainteresowań z matematyki,
przyrody, naukowo-technicznych;
b) organizację zajęć wyrównawczych z matematyki, jęz. angielskiego i polskiego, przyrody,
informatyki;
c) organizację zajęć specjalistycznych i indywidualizacji pracy z uczniem: korekcyjnokompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych, terapii przez sztukę.
Zajęcia będą odbywały się na terenie szkoły jak również i poza. Udział we wszystkich
zajęciach jest bezpłatny.
§3
Zasady rekrutacji
1. Rekrutację uczestników Projektu prowadzić będzie Koordynator projektu

przy

współudziale nauczycieli oraz pedagoga.
2. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z harmonogramem projektu, tj. IX 2016 i IX 2017 r.
3. Rekrutacja uczestników do Projektu odbywać się będzie z godnie z zasadą równych
szans w dostępie do udziału zajęciach realizowanych w ramach projektu.
4. Procedura rekrutacji uczniów i uczennic obejmuje następujące etapy:
a) złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata wypełnionego formularza
zgłoszeniowego stanowiącego deklarację uczestnictwa w projekcie wraz ze zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zajęciach w realizowanych w ramach
projektu (załącznik nr 1);
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu.
5. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpisanie ucznia na listę uczestników Projektu.
6. Uczeń może być w jednym czasie uczestnikiem maksymalnie 3 zajęć w roku szkolnym.
7. Rekrutacja nauczycieli i nauczycielek do projektu obejmuje następujące etapy:
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a) złożenie przez kandydata wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2)
stanowiącego deklarację uczestnictwa w projekcie;
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu;
§4
Warunki uczestnictwa w projekcie
1. Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca kryteria:
a) Kryteria formalne:
• Uczennice i uczniowie: status ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej Mileszki oraz
zgoda rodziców na uczestnictwo w projekcie.
•

Nauczyciele/nauczycielki: status n-la Publicznej Szkoły Podstawowej Mileszki.

b) Kryteria merytoryczne:
• Nauczyciele: zgodność kierunków studiów podyplomowych/szkoleń z kierunkami i
problematyką nauczania;
• Uczniowie - kryteria zróżnicowane do poszczególnych zajęć:
-

zajęcia wyrównawcze: uczniowie z niskimi ocenami z testów diagnozujących
i na koniec roku: ocena dostateczna z przedmiotu wsparcia- 1 pkt; za każdy
stopień poniżej dostatecznej, dodatkowo 1 pkt.,

-

kółka zainteresowań: uczniowie zainteresowani rozwojem swoich kompetencji
i zainteresowań: ocena dostateczna z przedmiotu wsparcia -1 pkt; za każdy
stopień powyżej dostatecznej, dodatkowo 1pkt.

-

w zadaniu 6 Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się - Trening
kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie?: uczniowie o niskim poziomie
kreatywności na podstawie opinii wychowawcy,

-

do zadań specjalistycznych (zadania 7 Zajęcia specjalistyczne dla uczniów klas
młodszych (I/IV) oraz uczniów z niepełnosprawnościami oraz zadania 8
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Indywidualizacja pracy z uczniem o SPE z klas IV-VI); uczniowie młodsi i/lub o
SPE (w tym z niepełnosprawnościami), na podstawie opinii i orzeczeń z PPP,
testów diagnozujących, opinii specjalistów: logopedów, terapeutów.
c) Kryteria premiujące:
• uczniowie z niepełnosprawnościami: 2 pkt;
• uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych: 1 pkt;
• uczniowie z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie: 1pkt.
2. O przyjęcie do projektu w ramach poszczególnych zadań decydować będzie liczba
uzyskanych punktów, po spełnieniu kryteriów formalnych i merytorycznych.
§5
Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu
1. Każdy uczestników Projektu ma prawo do:
a) udziału w zajęciach gwarantowanych w ramach projektu,
b) zgłaszania uwag i oceny zajęć,
c) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć,
d) otrzymania certyﬁkatu uczestnictwa w danych zajęciach Projektu,
2. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
a) złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie,
b) obecności na zajęciach,
c) przedstawiania pisemnego usprawiedliwienia potwierdzonego przez rodzica lub
opiekuna prawnego – w przypadku nieobecności na zajęciach,
d) wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio
monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu.
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3. W czasie trwania projektu uczestnik/prawny opiekun mają możliwość korzystania z
porad prowadzących zajęcia.
11. Uczestnik i jego rodzic/prawny opiekun mają dostęp do bieżącej informacji na temat
przebiegu projektu. Informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły (zakładka
„Projekt”) oraz na tablicy informacyjnej projektu przy wejściu do szkoły.
§6
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie
1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, gdy rezygnacja
zostanie zgłoszona do Koordynatora Projektu na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć – pod
warunkiem złożenia pisemnej rezygnacji.
2. W trakcie realizacji zajęć rezygnacja uczestników Projektu z udziału w Projekcie jest
dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga
usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji.
3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 30%
zrealizowanych zajęć, realizator projektu ma prawo usunąć uczestnika z grupy.
4. W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady grup, Realizator Projektu przewiduje
utworzenie listy rezerwowych uczestników.
5. W przypadku rezygnacji uczestnika zajęć lub usunięcia z Projektu jego miejsce zajmuje
pierwsza osoba z listy rezerwowej
6. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestników Projektu z listy osób
biorących udział w zajęciach realizowanych w ramach Projektu w przypadku naruszenia
przez niego niniejszego regulaminu.
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§7
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień
niniejszego regulaminu.
2. Kwesde nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez
Koordynatora Projektu w porozumieniu z zespołem nauczycieli. W uzasadnionych
przypadkach Koordynator może konsultować się z opiekunem projektu w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.
3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
4. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Biurze Projektu.

