
REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE 

 

„Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość- program wyrównywania szans 

edukacyjnych uczniów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Płoński”

w Zespole Szkół nr 3 w Płońsku 

§ 1.

Definicje

1. Projekt - projekt „Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość- program 

wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ogólnokształcących prowadzonych przez 

Powiat Płoński”

2. Beneficjenci Ostateczni – uczniowie Gimnazjum Specjalnego wchodzącego  w skład 

Zespołu Szkół nr 3 w Płońsku,  którzy spełniają kryteria określone w § 3 niniejszego 

regulaminu i w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału 

w projekcie.

3. Komisja Rekrutacyjna - komisja powołana przez dyrektora szkoły w celu 

przeprowadzenia rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych. 

 

 

§ 2.

Informacje ogólne

1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestników do  zadań 4.6.1a i 4.6.1.b ( Część 

VI)  oraz 4.8.1 (Część VIII)  realizowanych w ramach projektu „Moja wiedza, moje 

umiejętności, moja przyszłość- program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów 

ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Płoński” , które  są kierowane do  

uczniów Gimnazjum Specjalnego wchodzącego  w skład Zespołu Szkól nr 3 w Płońsku , 

a jego okres realizacji trwa od   15.09.2012 roku do 31.05.2013 roku.

 

 

 

 

 

 

 



§ 3.

Uczestnicy projektu

1. Uczestnikiem projektu może być uczeń Gimnazjum Specjalnego  wchodzącego  

w skład Zespołu Szkól nr 3 w Płońsku, który złoży deklarację uczestnictwa wraz 

z wymaganymi załącznikami i zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie. 

Beneficjenci Ostateczni projektu zostaną wybrani  na podstawie złożonych deklaracji 

przez Komisje Rekrutacyjną. 

2. Podczas  rekrutacji zachowana będzie zasada równych szans kobiet i mężczyzn, gdyż 

w zajęciach będą mogli uczestniczyć zarówno chłopcy i dziewczyny.  

3. Przy wyborze uczestników programu Komisja Rekrutacyjna kierować się będzie 

następującymi preferencjami:

- sytuacja materialna, rodzinna i losowa kandydata

- wyniki nauczania kandydata

- ocena zachowania kandydata

- wskazania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

- termin złożenia deklaracji uczestnictwa- data wpływu formularza

4. Do projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie 30 uczniów, z tego:

- 20 osób ( 2 grupy 10 osobowe) do udziału w zajęciach przygotowujących do egzaminu 

gimnazjalnego

- 10 osób ( 2 grupy 5 osobowe) do udziału w treningu słuchowym metodą Tomatisa

 

§ 4.

Proces rekrutacji

1. Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie od 05 września 2012r  przez Komisje 

Rekrutacyjną i zostanie poprzedzona akcją promocyjną

2.  Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają karty zgłoszeniowe 

(wzór jako zał. 1) do wychowawców klas, nauczycieli prowadzących zajęcia

 w projekcie  lub bezpośrednio do sekretariatu szkoły.  

3.  Komisja Rekrutacyjna w terminie do 12 września 2012r podejmuje decyzję 

o zakwalifikowaniu do projektu uczniów spełniających wymogi formalne, 

z uwzględnieniem kryteriów preferencyjnych oraz kolejności zgłoszeń. 

4. Pracę Komisji Rekrutacyjnej kończy protokół zawierający proponowaną listę 

uczestników projektu oraz listę rezerwową..



5.   Uczeń zakwalifikowany do udziału w projekcie jako Beneficjent Ostateczny 

najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć dostarcza poprawnie wypełnione 

i kompletne dokumenty zgłoszeniowe (tj. deklaracja uczestnictwa w projekcie, 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, ewentualna 

zgodę rodziców bądź opiekunów). W przypadku osób niepełnoletnich dokumenty 

podpisuje rodzic lub opiekun osoby niepełnoletniej. 

6. Podpisanie deklaracji uczestnictwa jest zobowiązaniem ucznia do czynnego i pełnego 

udziału w zajęciach w ramach projektu do końca trwania cyklu zajęć;

7. Uczniowie, którzy nie zostali, z braku miejsc, zakwalifikowani do udziału w 

projekcie, zostają umieszczeni na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika z 

listy, kwalifikacji do projektu z listy rezerwowej dokonuje dyrektor szkoły.

8. Uczniowie którzy zostali wpisani na listę rezerwową mogą, na swój wniosek i za 

zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia, uczestniczyć w zajęciach jako tzw. wolni 

słuchacze wraz z uczestnikami zakwalifikowanymi do projektu. 

9. Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy 

uczestników w przypadku:

a. samodzielnej rezygnacji uczestnika, która jest możliwa tylko w uzasadnionych i 

wynikających z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie może 

być znana przez uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie (jest to 

konieczne poparciem stosownymi dokumentami),

b. na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia uzasadniony rażącym naruszeniem 

zasad uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych,

c.  rezygnacji z nauki w szkole,

d.  w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć.

10. Skreślenia z listy uczestników projektu dokonuje dyrektor szkoły. 

 

 

 

 

 

 

§ 5.

Prawa i obowiązki uczestnika zajęć 



1. Każdy uczestnik zajęć objętych projektem  ma prawo do:

a. udziału w zajęciach  do których się zakwalifikował,

b. zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,

c. otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć,

d. otrzymania certyfikatu uczestnictwa w zajęciach, przy minimum 80% frekwencji

1. Każdy uczestnik zajęć objętych projektem   zobowiązuje się do:

a. zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu,

b.  uczestniczenia we wszystkich zajęciach na które się zakwalifikował,

c.  wypełniania w trakcie trwania szkolenia ankiet ewaluacyjnych i testów 

sprawdzających, oraz innych form monitoringu i ewaluacji zajęć

d. udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie 

Instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki.

e.  pisemnego usprawiedliwienia nieobecności u nauczyciela prowadzącego zajęcia 

w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia.

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie uczeń zobowiązany jest do:

a. złożenia u Organizatora pisemnej rezygnacji z podaniem jej powodu,

b.  zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych w terminie 7 dni od rezygnacji.

 

§ 6.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 04 września 2012.r.

2. Wszystkie działania realizowane w ramach w/w projektu współfinansowane są 

przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. 

3. Udział w projekcie jest bezpłatny.

4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Zespołu Szkól nr 3 w Płońsku  i na stronie 

internetowej szkoły : 

5. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji 

jego zapisów.

 
Załącznik 1

KARTA ZGŁOSZENIA
(  WYPEŁNIA UCZEŃ )

 



do udziału w projekcie „Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość- program 

wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ogólnokształcących prowadzonych przez 

Powiat Płoński” w Zespole Szkól nr 3 w Płońsku. 

 
 Dane podstawowe :

 
Imię (imiona) .........................................

 
Nazwisko ………………………………………..

 
Data i miejsce urodzenia _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.     w

Adres zamieszkania

 
 
 
 

 
Informacje dotyczące wyboru zajęć organizowanych w ramach projektu.

( zaznacz znakiem X kwadrat przy zadaniach  w których chciałbyś uczestniczyć)

 

 

● Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego  w zakresie 

humanistyczno – historycznym

* Nie dotyczy uczniów nie zdających egzaminu gimnazjalnego

 

● Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego zajęcia w zakresie 

matematyczno – przyrodniczym

* Nie dotyczy uczniów nie zdających egzaminu gimnazjalnego

 

● Trening słuchowy metodą Tomatisa

 

 

 
Ja, niżej podpisany/a:
1. Oświadczam, że dane zawarte w karcie zgłoszeniowej  są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. 
2. Zostałem poinformowany/a, że projekt „Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość- program wyrównywania szans 
edukacyjnych uczniów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Płoński” jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Zapoznałem/am się i akceptuję warunki Regulaminu Rekrutacji do projektu „Moja wiedza, moje umiejętności, moja 
przyszłość- program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Płoński” 
w Zespole Szkól nr 3 w Płońsku  i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

 
 

czytelny podpis ucznia.
…………………………….

miejscowość, data
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 



( WYPEŁNIA WYCHOWAWCA)
 

do udziału  ucznia w projekcie „Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość- program 

wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat 

Płoński” w Zespole Szkól nr 3 w Płońsku. 

 

 Dane podstawowe o uczniu

 
Imię (imiona) .........................................

 
Nazwisko ………………………………………..

 
Data i miejsce urodzenia

 
_ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                   w

 
 
 
 Dane dodatkowe o uczniu 

 
Nr PESEL

________________________

Sytuacja materialna

poniżej przeciętnej 
 
przeciętna 
 
 powyżej przeciętnej
 

Średnia ocen z przedmiotów egzaminacyjnych  
Ocena zachowania  

Wskazania PPP TAK                                            NIE 
Sytuacja rodzinna DOBRA                                      ZŁA

Inne sytuacje losowe TAK                                            NIE
 
Ja, niżej podpisany/a:
1. Oświadczam, że dane zawarte w karcie zgłoszeniowej  są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. 
2. Zostałem poinformowany/a, że projekt „Niepełnosprawność nie wyklucza z rynku pracy. Podnoszenie atrakcyjności i 
jakości szkolnictwa zawodowego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.
3. Zapoznałem/am się i akceptuję warunki Regulaminu Rekrutacji do projektu „Niepełnosprawność nie wyklucza z rynku 
pracy. Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

 
 

czytelny podpis wychowawcy
…………………………….

miejscowość, data
 
 
 


