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Załącznik do Zarządzenia nr 5/2017  

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Kowalskiego w Rzykach 

 
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI 

do projektu pt. „Akcja edukacyjna dla Ciebie” nr: RPMP.10.01.03-12-0342/16 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego  

 

§ 1 

Informacje ogólne 

 

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się określenia „Projekt”, oznacza ono Projekt 

pt. „Akcja edukacyjna dla Ciebie” nr: RPMP.10.01.03-12-0342/16 realizowany 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. 

2. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2017 r. do 31.07.2019 r. w Szkole 

Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Zespole Szkół Samorządowych w 

Sułkowicach – Łęgu, Szkole Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Zespole Szkół 

Samorządowych w Rzykach i w Szkole Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w 

Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach. 

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie wymienia się określenie Koordynator szkolny – 

oznacza ono osobę odpowiedzialną za realizację Projektu w danej placówce. 

4. Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w obszarze 

matematyki, geografii, chemii, biologii lub fizyki u 176 uczniów, w tym: 80 uczniów i 

uczennic Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Zespole Szkół 

Samorządowych w Sułkowicach – Łęgu, 64 uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej z 

oddziałami gimnazjalnymi w Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach i 32 uczniów i 

uczennic Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Zespole Szkół 

Samorządowych w Targanicach, poprzez udział w zajęciach wyrównawczych z 

matematyki lub w zajęciach rozwijających z matematyki lub przedmiotów 

przyrodniczych a także doposażenie w pomoce dydaktyczne przyrodniczych pracowni 

przedmiotowych w w/w szkołach, w tym w Szkole Podstawowej z oddziałami 

gimnazjalnymi w Sułkowicach – Łęgu pracowni do nauki biologii i chemii, w Szkole 

Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Rzykach pracowni do nauki biologii, fizyki, 

geografii i chemii, w Szkole Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Targanicach 

pracowni do nauki biologii i chemii, w terminie do VII.2019r. 

Nr Projektu: RPMP.10.01.03-12-0342/16 

Tytuł Projektu: Akcja edukacyjna dla Ciebie 
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5. Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu współfinansowane są z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza 

i Kompetencje, Działanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. 

6. Ilekroć w niniejszym Regulaminie wymienia się określenie Uczestnik Projektu - oznacza 

ono ucznia zakwalifikowanego do udziału w Projekcie. 

7. Prawnym reprezentantem ucznia jest jego rodzic lub opiekun prawny. 

8. Kandydat do udziału w Projekcie oraz jego prawny reprezentant są zobowiązani 

zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji przed przystąpieniem do wypełniania 

dokumentów rekrutacyjnych. 

9. Regulamin Rekrutacji oraz formularze dokumentów wymaganych podczas rekrutacji do 

udziału w Projekcie w części realizowanej w Szkole Podstawowej z oddziałami 

gimnazjalnymi w Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach, są dostępne w sekretariacie 

szkoły oraz w biurze Projektu (Gminny Zarząd Oświaty w Andrychowie, ul. Rynek 10, 

pok. nr 2). 

10. Za przeprowadzenie rekrutacji w Szkole Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w 

Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach, odpowiedzialny jest Koordynator Szkolny. 

11. Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Zespole Szkół Samorządowych w 

Rzykach, zobowiązuje się do zapewnienia wszystkim uczniom uprawnionym do udziału 

w Projekcie, równego dostępu do informacji i edukacji. 

12. Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Zespole Szkół Samorządowych w 

Rzykach zobowiązana jest do przeprowadzenia rekrutacji wśród uczniów 

uczęszczających do tej szkoły, uprawnionych do wzięcia udziału w Projekcie. 

13. Rekrutacja jest przeprowadzana z uwzględnieniem zasad równych szans i równości płci. 

14. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 

§ 2 

Uczestnicy 

1. Uczniowie Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Zespole Szkół 

Samorządowych w Rzykach uprawnieni są do udziału w rekrutacji na zajęcia 

wymienione w § 3 pkt 1, z uwzględnieniem kryteriów rekrutacji do danej formy 

wsparcia.   

2. Uczestnik jest uprawniony do udziału w jednej formie wsparcia.  

3. Każdy Uczestnik musi spełniać kryteria rekrutacyjne. 

4. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do czynnego i systematycznego uczestnictwa 

w zajęciach. 

5. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do wypełniania ankiet ewaluacyjnych oraz innych 

dokumentów wymaganych przez szkoły w związku z realizacją Projektu. 
 

§ 3 

Wykaz realizowanych zadań 

 

1. Zajęcia realizowane w Szkole Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Zespole 

Szkół Samorządowych w Rzykach: 

1.1 Zajęcia wyrównawcze z matematyki „Nie taka matematyka straszna” dla 1 grupy 8 

osobowej rocznie, 2 edycje. W zajęciach weźmie 16 uczniów. Czas trwania zajęć: 50 

godzin dla grupy, łącznie 100 godzin.  

1.2 Zajęcia rozwijające „Młodzi tropiciele - odkrywamy przyrodę wszystkimi zmysłami” 

dla 1 grupy 8 osobowej rocznie, 2 edycje. W zajęciach weźmie udział 16 uczniów. Czas 

trwania zajęć: 50 godzin dla grupy, łącznie 100 godzin.  
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1.3 Zajęcia rozwijające „Zostań współczesnym Prometeuszem – odkryj tajemnice 

przyrody” dla 1 grupy 8 osobowej rocznie,  2 edycje. W zajęciach weźmie udział 16 

uczniów. Czas trwania zajęć: 50 godzin dla grupy, łącznie 100 godzin.  

1.4 Zajęcia rozwijające „Kółko biologiczne” dla 1 grupy 8 osobowej rocznie, 2 edycje. W 

zajęciach weźmie udział 16 uczniów. Czas trwania zajęć: 50 godzin dla grupy, łącznie 

100h. 

1.5 Każdy z Uczestników zajęć wymienionych w punktach 1.1 – 1.4 jest uprawniony i 

zarazem zobowiązany do wzięcia udziału w wycieczce edukacyjnej. 

 

§ 4 

Dokumenty rekrutacyjne  

1. Kandydat do udziału w Projekcie zobowiązany jest złożyć niżej wymienione dokumenty 

rekrutacyjne: 

a) Formularz rekrutacyjny - załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

b) Oświadczenie uczestnictwa w projekcie - załącznik nr 2 do Regulaminu, 

c) Oświadczenie o danych osobowych - załącznik nr 3 do Regulaminu, 

d) Dane uczestnika - Zakres danych osobowych do Centralnego Systemu 

Teleinformatycznego - załącznik nr 4 do Regulaminu, 

2. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.  
 

 

§ 5 

Procedury przyjmowania dokumentacji 

1. W 2017 r. dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w sekretariacie szkoły, do której 

uczęszcza uprawniony uczeń, w okresie od 18 do 28 września oraz w okresie od 29 

września  do 5 października przypadku rekrutacji uzupełniającej. 

2. W 2018 r. dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w sekretariacie szkoły, do której 

uczęszcza uprawniony uczeń, w okresie od 10 do 14 września oraz w okresie od 24 do 27 

września w przypadku rekrutacji uzupełniającej. 

3. Przewiduje się możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej. 
 

 

§ 6 

Kryteria rekrutacyjne, etapy rekrutacji i zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej 

1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną. 

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi m. in.: 

a) przedstawiciel Dyrekcji danej szkoły 

b) przedstawiciel organu prowadzącego  

c) przedstawiciel nauczycieli przedmiotów objętych rekrutacją. 

3. Rekrutacja obejmuje: 

3.1 Etap I: przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych i ocena spełnienia ogólnych kryteriów 

rekrutacyjnych, którymi są: 

a) status ucznia klasy VII lub oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej z 

oddziałami gimnazjalnymi w Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach,  

potwierdzony oświadczeniem Dyrektora Szkoły 

b) zgoda ucznia i rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych osobowych wraz z  

oświadczeniem o przyjęciu do wiadomości informacji, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z oświadczeniem stanowiącym Zał. Nr 

3 do niniejszego Regulaminu. 

c) udostępnienie danych niezbędnych  do monitorowania wskaźników kluczowych oraz 

przeprowadzenia ewaluacji oraz zobowiązanie się do przekazania informacji na temat 
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sytuacji Uczestnika po opuszczeniu Projektu, zgodnie z oświadczeniem stanowiącym 

Zał. Nr 3 i Zał. Nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

3.2 Dokumenty niespełniające kryteriów ogólnych nie będą przedmiotem dalszej oceny. 

3.3 Etap II : ocena spełnienia kryteriów szczegółowych, którymi są: 

3.3.1 Na zajęcia wyrównawcze: 

a) jak najniższa ocena końcoworoczna z przedmiotu / przedmiotów objętych wsparciem 

w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację  - niedostateczny - 4 punkty, 

dopuszczający- 3 punkty, dostateczny – 2 punkt, dobry – 1 punkt, bardzo dobry, 

celujący – 0 punktów (na zajęcia interdyscyplinarne brana jest pod uwagę suma z ocen 

z przedmiotów objętych programem), 

b) opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej o dostosowaniu wymagań – 1pkt 

3.3.2 Na zajęcia rozwijające: 

a) jak najwyższa ocena z przedmiotu objętego wsparciem w poprzednim roku szkolnym  

– uzyskana ocena jest równa ilości przyznanych punktów 

b) osiągnięcia w konkursach – tak: 3 punkty, nie: 0 punktów 

3.4 Kryteria szczegółowe będą weryfikowane na podstawie oświadczeń Dyrektora szkoły 

oraz kopii dokumentów przedłożonych przez uczniów. 

3.4.1 Etap III rekrutacji obejmuje sporządzenie listy rekrutacyjnej osób spełniających 

kryteria, według kolejności na podstawie uzyskanej sumy punktów.  

3.4.2 Po wyczerpaniu limitu miejsc dostępnych w ramach danej formy wsparcia powstanie 

lista rezerwowa.  

3.4.3 Rekrutacja zostanie zakończona sporządzeniem listy głównej i listy rezerwowej oraz 

umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w siedzibie szkoły oraz w sekretariacie 

szkoły. 

3.4.4 W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów  o zakwalifikowaniu do udziału w 

danej formie wsparcia decydowało będzie kryterium dodatkowe: jak najniższy dochód 

na osobę w rodzinie ustalony na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców ucznia. 

W przypadku dalszej niemożności zakwalifikowania do udziału w Projekcie, 

decydowała będzie kolejność zgłoszeń. 

3.4.5 Osoby znajdujące się na liście rezerwowej mogą rozpocząć udział w Projekcie w 

przypadku rezygnacji lub przerwania udziału w zajęciach przez ucznia wymienionego 

na liście głównej w danym roku szkolnym. 

3.4.6 W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń do danej formy wsparcia nabór do tej formy 

wsparcia zostanie wznowiony.  

3.4.7 Etap IV obejmuje zawarcie umów szkoleniowych z rodzicami uczniów 

zakwalifikowanych do udziału w Projekcie, w kolejności od najwyższej uzyskanej 

sumy punktów. 

3.4.8 Zadania opisane w Projekcie stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przed 

rozpoczęciem realizacji Projektu przez szkoły w nim uczestniczące. 

3.4.9 Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji Projektu przez Szkołę 

Podstawową z oddziałami gimnazjalnymi w Zespole Szkół Samorządowych w 

Rzykach nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań prowadzonych przez tą 

szkołę w okresie 12 miesięcy poprzedzających realizację Projektu. Działania 

zaplanowane we wniosku o dofinansowanie nie zastąpią dotychczasowych zadań 

realizowanych w szkole. 
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§ 7 

Rezygnacja z udziału w Projekcie 
 

1. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w minimum 80% ogólnej liczby godzin programu 

zajęć, w których bierze udział. 

2. Nieobecność powyżej 20% ogólnej liczby godzin danego programu zajęć, 

nieusprawiedliwiona pisemnie, jest podstawą do skreślenia ucznia z listy Uczestników 

Projektu. 

3.  Uczestnik, który przerwał udział w Projekcie ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę 

wyrządzoną z tego tytułu podmiotom uczestniczącym w realizacji Projektu oraz osobom 

trzecim.  

4. W wypadku zawinionego przez Uczestnika przerwania udziału w zajęciach lub w 

przypadku niedotrzymania przez Uczestnika wymaganego poziomu frekwencji na 

zajęciach, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych 

oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez realizatora Projektu w związku z udziałem 

Uczestnika w Projekcie, do wysokości pełnego kosztu udziału Uczestnika w Projekcie, 

w terminie do 30 dni od dnia wystawienia przez Gminny Zarząd Oświaty w Andrychowie 

żądania zapłaty. 

5. Postanowień pkt 4 nie stosuje się, jeżeli powody, dla których Uczestnik przerwał udział w 

Projekcie lub nie dotrzymał wymaganego poziomu frekwencji na zajęciach nie były przez 

niego zawinione. Ciężar udowodnienia braku winy obciąża Uczestnika. 

6. Za działania i zaniechania niepełnoletniego Uczestnika odpowiedzialny jest jego rodzic lub 

opiekun prawny, który działa w jego imieniu oraz przyjmuje działania i zaniechania 

Uczestnika za własne. 

7. Uczestnik zobowiązuje się do współpracy z Gminnym Zarządem Oświaty w Andrychowie 

oraz ze szkołą, do której uczęszcza, w procesie realizacji i oceny Projektu, w tym do 

wypełniania ankiet ewaluacyjnych dotyczących realizacji i efektywności 

przeprowadzonych zajęć. Równocześnie Uczestnik przyjmuje na siebie obowiązek 

uczestnictwa w ewentualnych badaniach dotyczących Projektu prowadzonych przez 

uprawnione instytucje. 

8. Uczestnik, który rezygnuje z udziału w Projekcie zobowiązany jest złożyć rezygnację na 

piśmie oraz wypełnić ankietę na potrzeby badania wskaźników Projektu.  
 

§ 8 

Inne postanowienia 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2017 roku i obowiązuje do 

czasu zakończenia realizacji Projektu. 

2. Niniejszy Regulamin rekrutacji zatwierdza i zmienia Dyrektor Szkoły Podstawowej z 

oddziałami gimnazjalnymi w Rzykach. 

3. Dyrektor Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Rzykach zastrzega sobie 

prawo zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień. 

4. Szkoły Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Rzykach zastrzega sobie prawo 

zmiany terminów i miejsca organizacji zajęć uprzedzając Uczestnika o dokonanych 

zmianach. 

5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.  

 

 

Rzyki, 15.09.2017r. 

 


