REGULAMIN PROJEKTU
Tytuł projektu „Uczeń i nauczyciel pracują aktywnie”.
Beneficjent (projektodawca): Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny.
Priorytet RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo.
Działanie RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.
Poddziałanie RPSW.08.03.06 Wzrost jakości edukacji ogólnej - ZIT (projekty konkursowe).
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w Projekcie „Uczeń i nauczyciel pracują aktywnie”
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014 – 2020. Działanie RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego. Poddziałanie
RPSW.08.03.06 Wzrost jakości edukacji ogólnej - ZIT (projekty konkursowe).
2. Beneficjentem jest Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach.
3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
4. Udział w projekcie jest bezpłatny.
5. Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic klas IV-VII oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej
nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach.
6. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.
7. W Projekcie bierze udział 119 uczniów (63 dziewczynek i 56 chłopców). Będą oni uczestniczyć
w zajęciach pozalekcyjnych i nabędą kompetencje kluczowe. Projekt obejmuje wsparciem 8 nauczycieli
(7 kobiet i 1 mężczyzna), którzy zdobędą nowe kompetencje zwiększające efektywność procesu
nauczania w szkole.
8. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji
koordynatora projektu.
§2
Cel Projektu

Celem projektu jest:
a. podniesienie kompetencji kluczowych 119 uczniów z matematyki, języka angielskiego, informatyki.
b. przeprowadzenie zajęć wspierających proces uczenia się u 119 uczniów
c. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnych, obcokrajowców.
d. przeprowadzenie kursów doskonalących dla 8 nauczycieli.
e. doposażenie szkoły w narzędzia TIK.
§3
Organizacja zajęć dodatkowych
1. W ramach Projektu zostaną przeprowadzone następujące zajęcia dodatkowe:
a. zajęcia rozwijające kompetencje z matematyki,
b. zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki,
c. zajęcia rozwijające kompetencje z języka angielskiego,
d. zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego,
e. zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne,
f. zajęcia wspierające proces uczenia się: Wsparcie logopedyczne,
g. zajęcia wspierające proces uczenia się: Nowoczesne metody uczenia się.
2. Ilość grup i ich wielkość została ustalona na podstawie indywidualnej analizy szkoły.
3. Ilość grup na poszczególne rodzaje zajęć dodatkowych przedstawia poniższa tabela:
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4. Godzina zajęć dodatkowych w projekcie, zgodnie z prawem oświatowym, trwa 45 minut.
5. Zajęcia dodatkowe prowadzone będą zgodnie z harmonogramem zajęć.
6. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie zajęć
oraz liczebności grup.
7. Wszelkie zmiany w harmonogramie należy zgłaszać do koordynatora Projektu najpóźniej 5 dni przed
planowaną zmianą.
8. Zajęcia dodatkowe odbywać się będą na terenie szkoły.
9. Uczestnik Projektu bierze udział w 4-5 rodzajach zajęć.

10. Zajęcia dodatkowe realizowane będą przez 8 nauczycieli rekrutowanych do Projektu, którzy wezmą
udział w 3 kursach doskonalących:

:

- Obsługa urządzeń TIK,
- Nowoczesne metody uczenia się,
- Podniesienie kompetencji wychowawczych.
§4
Rekrutacja uczniów do Projektu
1. W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie oraz zachowania zasad sprawiedliwej
rekrutacji z zachowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn wobec wszystkich zainteresowanych
Projektem uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach
zostaną podjęte następujące działania:
a. zamieszczenie informacji o prowadzonej do Projektu rekrutacji uczniów i nauczycieli SP nr 13
oraz regulaminu uczestnictwa na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 13 w Kielcach;
b. wychowawcy klas przeprowadzają w klasach spotkania z uczniami i rodzicami, których celem
będzie zapoznanie z założeniami i celami Projektu.
c. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13 w Kielcach będą mogli wziąć udział w następujących
zajęciach pozalekcyjnych:
-zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje z matematyki, języka angielskiego i informatyki,
-zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia z matematyki, języka angielskiego i informatyki,
-zajęcia wspomagające logopedycznie,
-zajęcia z nowoczesnych metod uczenia się
2. Rekrutacja odbędzie się w dniach 10-13 stycznia 2022 roku.
3. Rekrutacja uczniów do Projektu nastąpi według następujących zasad:
a. status ucznia SP 13 w Kielcach,
b. zgoda rodziców/opiekunów (podpisana deklaracja uczestnictwa)
c. na zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki i języka angielskiego rekrutowani zostaną
uczniowie, którzy w roku szkolnym 2020/2021 otrzymali ocenę końcowo roczną 4,0 i powyżej.
d. na zajęcia rozwijające kompetencje z matematyki i języka angielskiego rekrutowani zostaną
uczniowie, którzy w roku szkolnym 2020/2021 otrzymali ocenę końcowo roczną poniżej 4,0.
e. na zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne rekrutowani zostaną uczniowie, na podstawie
wysokiej motywacji uczniów do rozwijania kompetencji cyfrowych w zakresie programowania

i robotyki.
f.

na zajęcia Wsparcie logopedyczne rekrutowani zostaną uczniowie posiadający opinię lub orzeczenie
poradni psychologiczno – pedagogicznej (w przypadku barku zgłoszenia ucznia z opinią – uczeń
po przeprowadzonych testach diagnostycznych – logopedycznych) przez nauczyciela specjalistę.

g. na zajęcia Nowoczesne metody uczenia się zrekrutowani będą uczniowie na podstawie
zadeklarowanego uczestnictwa w Projekcie;
h. uczniowie klasy czwartej w r. szk. 2021/22 przyjęci zostaną do Projektu na podstawie indywidualnej
opinii wychowawcy.
i.

w pierwszej kolejności rekrutowani będą uczniowie niepełnosprawni, cudzoziemcy.

4. Komisja rekrutacyjna w składzie: Koordynator projektu, nauczyciele prowadzący zajęcia, sporządzi listę
uczestników projektu zakwalifikowanych na odpowiednie zajęcia do 14 stycznia 2022 r.
5. Proces rekrutacji uczniów obejmuje:
1) złożenie przez ucznia/rodzica:
a) formularza zgłoszeniowego ucznia na zajęcia,
b) deklaracji udziału w zajęciach dodatkowych,
c) oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
d) oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na upowszechnienie wizerunku,
2) analizę kryteriów rekrutacji,
3) listę uczniów zakwalifikowanych.
6. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (swoich i dziecka) przez
rodzica/opiekuna prawnego jest jednoznaczna z brakiem możliwości udziału ucznia/uczennicy
w zajęciach realizowanych w ramach Projektu.
7. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z polityką równości szans, w tym równości płci
i niedyskryminacji osób niepełnosprawnych.
8. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizacje Projektu
do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.
9. Lista uczniów zakwalifikowanych na poszczególne zajęcia dostępna będzie u specjalisty do spraw
organizacji w Projekcie.
10. Etapem kończącym proces rekrutacji jest posiadanie dokumentacji rekrutacyjnej uczestników Projektu.
11. Po zakwalifikowaniu do Projektu, uczniowie mają obowiązek regularnego uczestnictwa w dodatkowych
zajęciach pozalekcyjnych.
12. Uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w ramach projektu nieodpłatnie.
13. Obecność na zajęciach sprawdzana będzie każdorazowo przez prowadzącego zajęcia poprzez

sprawdzenie listy obecności.
14. Nieobecność na zajęciach należy pisemnie usprawiedliwić u prowadzącego zajęcia. Pisemne
usprawiedliwienie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia/uczennicy dołącza się do szkolnej
dokumentacji projektowej wg załącznika.
§5
Rekrutacja nauczycieli do Projektu
1. Rekrutacja nauczycieli do Projektu nastąpi według następujących zasad:
a. kryterium dostępu – zatrudnienie w Szkole Podstawowej nr 13 w Kielcach,
b. kryterium podstawowe – nauczanie danego przedmiotu: matematyki, języka angielskiego,
informatyki,
c. kryterium dodatkowe – kolejność zgłoszeń.
2. Rekrutacja odbędzie się w dniach 10-13 stycznia 2022 r.
3. Zespół do spraw rekrutacji w oparciu o złożone wstępne deklaracje uczestnictwa i kryteria ustala listy
zasadnicze nauczycieli oraz listy rezerwowe.
4. Po zakończeniu rekrutacji nauczyciel składa:
a. świadczenie uczestnika Projektu,
b. oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
c. oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na upowszechnienie wizerunku.
5. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest jednoznaczna z brakiem
możliwości udziału w Projekcie.
6. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z polityką równości szans, w tym równości płci i
niedyskryminacji osób niepełnosprawnych.
7. W przypadku rezygnacji uczestnika Projektu z udziału w Projekcie koordynator podejmuje decyzję
o rekrutacji kolejnego uczestnika, wykorzystując listę rezerwową.
§6
Organizacja zajęć pozaszkolnych.
1. W ramach Projektu zorganizowane zostaną zajęcia pozaszkolne - wyjazd edukacyjny
do Experymentarium Manufaktura w Łodzi.
2. W zajęciach wymienionych w § 6 ust. 1 wezmą udział wszyscy uczniowie i nauczyciele biorący
udział w Projekcie.

§7
Prawa i obowiązki beneficjenta ostatecznego oraz rodzica lub opiekuna prawnego.
1. Każdy uczestnik Projektu ma prawo do:
a. udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,
b. zgłaszania uwag dotyczących zajęć, w których uczestniczy.
2. Każdy uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
a. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu - zgodnie z
ustalonym harmonogramem zajęć,
b. przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbania o sprzęt i pomoce
wykorzystywane podczas realizacji Projektu.
3. Rodzic/opiekun prawny uczestnika Projektu ma prawo do:
a. zgłaszania uwag i ocen prowadzonych zajęć koordynatorowi Projektu
b. wglądu i modyfikacji podanych danych osobowych udostępnionych na potrzeby Projektu,
informacji o postępach ucznia oraz konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia
dodatkowe.
4. Rodzic/opiekun prawny uczestnika Projektu zobowiązany jest do:
a. zapoznania się z treścią i przestrzegania niniejszego Regulaminu,
b. złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
c. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział uczestnika
projektu w Projekcie,
d. udzielenia informacji w drodze ankiet, rozmów telefonicznych o wynikach nauczania
i zachowaniu swojego dziecka.
5. Udzielenie wsparcia w ramach Projektu zaprzestaje się w przypadku:
a. przerwania przez uczestnika / uczestniczkę nauki w szkole,
b. naruszenia podczas zajęć prowadzonych w ramach Projektu zasady współżycia społecznego i
norm
etycznych obowiązujących w szkole,
c. rezygnacji ze wsparcia/uczestnictwa w Projekcie.
§8
Zasady rezygnacji lub wykluczenia z udziału w Projekcie
1. Uczestnik Projektu może zrezygnować z udziału w Projekcie w trakcie jego realizacji z ważnych

powodów osobistych lub zdrowotnych. Rodzic (opiekun prawny) ucznia o rezygnacji powinien
poinformować koordynatora Projektu w formie pisemnej.
2. Uczestnik Projektu może zostać wykluczony z uczestnictwa w zajęciach w przypadku zachowania
powodującego dezorganizację zajęć.
3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika Projektu jego miejsce zajmuje osoba z listy
rezerwowej.
§9
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. i obowiązuje do czasu zakończenia
realizacji Projektu.
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub wprowadzenia
dodatkowych zmian.
3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13
im. Władysława Jagiełły w Kielcach
mgr Stanisław Janusiński

