
 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU 

"Uczeń z SP4: Dobry start. Lepsza przyszłość" 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa cele projektu i zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w ramach projektu 
"Uczeń z SP4: Dobry Start. Lepsza przyszłość." 

2. Projekt pn. "Uczeń z SP4: Dobry Start. Lepsza przyszłość." jest realizowany na podstawie umowy 
o dofinansowanie projektu nr RPWM.02.02.01-28-0035/17-00 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze  
środków Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 Kadry dla 
gospodarki Działania RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej kierunkowanej na 
rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałania RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty 
edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe. 

3. Projekt realizowany będzie w terminie od 01.09.2018 do 31.08.2020. 

4. Działania będą realizowane w Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku. 

6. Projekt skierowany jest do uczniów, ich rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. 
Władysława Szafera w Ełku. 

§2. CELE PROJEKTU 

1. Zwiększenie  efektywności nauczania w Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera 
w Ełku poprzez wdrożenie w okresie  wrzesień 2018 - sierpień 2020 kompleksowych rozwiązań na 
które składa się: 

a) utworzenie 2 pracowni do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych; 

b) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK; 

2. Wzrost kompetencji kluczowych 700 uczniów niezbędnych na rynku pracy, kompetencji 
społecznych, wzrost wiedzy i umiejętności  zwłaszcza w zakresie przedmiotów przyrodniczych, 
matematycznych oraz informatycznych, między innymi poprzez otoczenie opieką merytoryczną 
(tutoring) i przyznanie stypendium uczniom szczególnie uzdolnionym oraz wsparciem 
specjalistycznym uczniów mających trudności - uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

3. Podniesienie kompetencji zawodowych 54 nauczycieli poprzez ich uczestnictwo w szkoleniach 

4. Wzrost kompetencji wychowawczych 120 rodziców objętych warsztatami. 

§3. ZARES WSPARCIA 

1. Wsparcie skierowane do uczniów w ramach projektu: 

a) zajęcia kształtowania i rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 
oraz nabycie właściwych postaw: 
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 - projekt naukowy "Niezwykłe konstrukcje", 

 - program stypendialny "Orzeł z Czwórki", 

 - poznajemy język naszych sąsiadó - koło języka rosyjskiego, 

 - zajęcia "Mądrale" rozwijające kompetencje językowe, kreatywność i komunikatywność, 

 - czwartkowe 5 o`clock z pędzlem, 

b) zajęcia rozwijające u  uczniów kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki: 

 - Klub Młodych Odkrywców, 

 - Ale kosmos, 

 - Magia fizyki i chemii, 

 - Zakręceni na zielone, 

 - Kółko przyrodnicze "Ciekawi świata", 

 - Koło matematyczne, 

c) indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym wsparcie ucznia 
młodszego- kompleksowe wsparcie. 

 - zajęcia logopedyczne, 

 - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

 - zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne i inne o charakterze 
 terapeutycznym, 

 - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze wspierające uczenie się, 

d) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów: 

 - zajęcia rozwijające umiejętności umiejętności programowania 

 - zajęcia z programami graficznymi COREL DRAW, GIMP, INKSCAPE, 

 - tworzenie stron www, 

2. Wsparcie skierowane do nauczycieli w projekcie. 

a) doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania 
innowacyjnych metod nauczania oraz form organizacyjnych: 

 - eduSCRUM - nasz pomysł na samodzielność uczniów, 

 - Nauczyciele na start, 

 - doskonalenie nauczycieli zajęć komputerowych i informatyki, 
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b) indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym wsparcie ucznia 
młodszego- kompleksowe wsparcie: 

 - doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, 

3. Wsparcie skierowane do rodziców. 

a) warsztaty dla rodziców:   

 - wspieranie rodziców uczniów wykazujących szczególne uzdolnienia i zainteresowania oraz 
aktywność w środowisku szkolnym "Jak być rodzicem dziecka zdolnego". 

 - doskonalenie kompetencji wychowawczych rodziców "Moje dziecko jest niegrzeczne" 

4. Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub 
matematyki 

5. Wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK. 

§4. ZASADY REKRUTACJI  DO PROJEKTU 

1. Rekrutacja odbywa się na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku. 

2. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w siedzibie szkoły lub na stronie internetowej 
www.sp4.elk.edu.pl. 

3. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami równych szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób niepełnosprawnych, równy dostęp dla kobiet i mężczyzn. 

4. Rekrutacja wśród uczniów zostanie przeprowadzona w oparciu o deklarację przystąpienia do 
projektu, stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji. 

5. Deklaracja przystąpienia do projektu wymaga zgody rodzica, wychowawcy i dyrektora szkoły. 

6. Rekrutacja zostanie zakończona rozmową z uczniem w celu potwierdzenia faktu zaangażowania w 
projekt i oceny chęci udziału w dodatkowych zajęciach. 

7. Spotkania rekrutacyjne z uczniami zostaną przeprowadzone na godzinach wychowawczych. 

8. Rekrutacja uczniów odbędzie się we wrześniu 2018 i będzie prowadzona w sposób ciągły w trakcie 
trwania projektu.   

9. W przypadku ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi o zakwalifikowaniu do udziału w 
wybranej formie wsparcia decydować będą potrzeby ucznia zdefiniowane w opiniach/orzeczeniach 
lub ocenie edukacji formułowanej przez nauczycieli. 

10. Uczniowie  wpisują w deklaracji przystąpienia do projektu rodzaj zajęć, w których chcą wziąć 
udział. Uczniowie mogą wziąć udział  w kilku  zajęciach wymienionych w §3 ust.1 , 

11. Możliwość wprowadzenia nowego ucznia do zajęć musi zapewnić nabycie kompetencji 
i kwalifikacji, w związku z czym zakłada się termin graniczny na poziomie 30% godzin przed 
zakończeniem danego rodzaju zajęć. 

12. W przypadku większej liczby uczniów chętnych powstanie lista rezerwowa. 
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13. Rekrutacja wśród nauczycieli zostanie przeprowadzona w oparciu o deklarację przystąpienia do 
projektu (załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji) w miesiącu wrześniu 2018. 

14. Deklaracja przystąpienia do projektu zawiera ankietę rekrutacyjną, w której zostaną zawarte 
informacje o potrzebie doskonalenia zawodowego, podwyższania kompetencji oraz wskazanie 
preferencji  dziedziny podnoszenia kwalifikacji. 

15. Rekrutacja nauczyciela zostanie zakończona indywidualną rozmową potwierdzającą fakt chęci 
zaangażowania w projekt. 

16. O zakwalifikowaniu nauczyciela zdecyduje również poziom wykształcenia, stopień awansu 
i posiadane kwalifikacje (wsparcie kadry nisko wyszkolonej). 

17. Rekrutacja zostanie przeprowadzona podczas 2 spotkań z nauczycielami. 

18. W przypadku większej liczby chętnych nauczycieli zostanie utworzona lista rezerwowa. 

19. W przypadku braku chętnych nauczycieli zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. 

20. Rekrutacja wśród rodziców zostanie przeprowadzona w oparciu o deklarację przystąpienia do 
projektu (załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji) w miesiącu wrześniu 2018. 

21. Rekrutacja rodziców prowadzona będzie na zasadzie powszechnej dostępności, a informacja 
upowszechniona będzie na stronie internetowej szkoły i przekazywana podczas zebrań. 

22. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do dołączenia do deklaracji przystąpienia do projektu 
oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 4 do regulaminu rekrutacji) 
oraz kwestionariusz danych osobowych (załącznik nr 5 do regulaminu rekrutacji). 

23. Dokumentację oraz inne informacje związane z rekrutacją gromadzi się w biurze projektu 
w Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku. 

24. Rekrutację przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna składająca się z Pedagoga szkolnego, Koordynatora 
projektu i Dyrektora szkoły. 

§5. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do nieodpłatnego udziału w projekcie. 

2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w §4 ust. 
1 i 22 (uczeń) ust.13 i 22 (nauczyciel) ust. 20 i 22 (rodzic). 

3. Uczestnik projektu jest zobowiązany do rzetelnego uczestnictwa w zajęciach przewidzianych 
w ramach projektu, w wyznaczonych przez szkołę terminach. 

4. Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym 
dbania o sprzęt i pomoce wykorzystywane podczas realizacji projektu. 

5. Uczestnik projektu zobowiązany jest do wypełniania w trakcie trwania zajęć ankiet ewaluacyjnych. 

 

 


