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  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 „UMIEM CORAZ WI ĘCEJ” 

Postanowienia ogólne 
§ 1. 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie pn. „Umiem coraz więcej”, 
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX – Rozwój wykształcenia                               
i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2  
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup   o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych, zwanym dalej Projektem. 
2. Projekt realizowany jest przez Gminę Brwinów w okresie od dnia 01 września 2013 r.  
do dnia 30 czerwca 2014 r. 
3. Nadzór nad realizacją Projektu oraz podejmowanie decyzji i rozstrzyganie spraw 
dotyczących Projektu pozostaje w gestii Burmistrza Gminy Brwinów - 
działającego w imieniu Burmistrza Gminy Brwinów na podstawie upowaŜnienia - 
Koordynatora Projektu.  

 
Cele projektu 

§ 2. 
1. Głównym celem Projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przez 
indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego uczniów i uczennic, klas I – III szkół 
podstawowych w Gminie Brwinów. 
2. Celami szczegółowymi Projektu są: 
1) zmniejszenie trudności w czytaniu i pisaniu (w tym zagroŜenia dysleksją) oraz usprawnianie 
umiejętności matematyczno-przyrodniczych, 
2) nabywanie umiejętności matematycznych i komunikacji społecznej, 
3) zmniejszenie deficytów wad postawy i zaburzeń rozwoju mowy, 
4) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci. 
3. Zakłada się, iŜ określone w ust. 1 i 2 cele Projektu zostaną osiągnięte przez zwiększenie 
oferty edukacyjnej w dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz zakup pomocy dydaktycznych 
w okresie  od września 2013 r. do czerwca 2014 r.  
 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Projektu 
§ 3. 

1. Udziałem w Projekcie objętych zostanie łącznie 515 uczennic i  uczniów, uczęszczających 
do klas I – III szkół podstawowych połoŜonych na terenie Gminy Brwinów. 
2. W ramach Projektu zostanie przeprowadzonych łącznie 2714 godzin zajęć z zakresu: 
1) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, 
2) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym takŜe 
zagroŜonych ryzykiem dysleksji, 
3) Zajęcia  dla dzieci z trudnościami  w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 
4) Zajęcia  gimnastyki korekcyjnej dla dzieci  z wadami postawy, 
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5) Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji 
społecznej, 
6) Zajęcia rozwijające zainteresowania*. 
3. Zajęcia, o których mowa w ust. 2, będą realizowane przez zatrudnionych przez Gminę 
Brwinów nauczycieli posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie 
z zatwierdzonym przez Instytucję Pośredniczącą wnioskiem o dofinansowanie Projektu. 
4. Osoby prowadzące zajęcia, wskazane w ust. 3, zostaną wyłonione przez Gminę Brwinów 
w drodze postępowania przetargowego. 

 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczniów do udziału  w Projekcie 

§ 4. 

1. Rekrutacja uczennic i uczniów do udziału w Projekcie odbywa się na podstawie złoŜonych 
dokumentów rekrutacyjnych, których wzory stanowią załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego 
Regulaminu, a takŜe na podstawie analizy wyników nauczania danego ucznia, która zostanie 
przeprowadzonej przez kadrę pedagogiczną Zespołów Szkół w Gminie Brwinów - diagnozy w 
II półroczu roku szkolnego 2012/2013. 
2. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczennic i uczniów, niŜ określona w § 3 ust. 
1 Regulaminu, pomoc zostanie udzielona dzieciom wsparcie z zachowaniem następujących 
kryteriów: 
1) data wpływu formularza zgłoszeniowego, 
2) stopień zdiagnozowanej potrzeby udzielenia danej uczennicy/uczniowi wsparcia. 
3. Rekrutacja uczestników w Projekcie prowadzona będzie przez dyrektorów szkół, 
pedagogów szkolnych i wychowawców klas I – III.  
4. Dokumenty rekrutacyjne stanowią: 
a) formularz zgłoszeniowy do projektu, stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu; 
b) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka - uczestnika projektu o wyraŜeniu zgody 
na przetwarzanie danych osobowych – podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka 
niepełnoletniego, stanowiący załącznik Nr 2 do Regulaminu; 
5. Wymienione w ust. 4 dokumenty uczestnictwa są dostępne do pobrania w sekretariatach 
oraz na stronach internetowych szkół.  
6. Na pisemną odmowę zakwalifikowania danej uczennicy/ucznia do udziału w zajęciach 
realizowanych w ramach Projektu przysługuje odwołanie do Burmistrza Gminy Brwinów, 
który rozpoznaje je w terminie 14 dni licząc od dnia wpływu. Rozstrzygnięcie Burmistrza 
Gminy Brwinów wydane w sprawie jest ostateczne.  

 

Zasady  uczestnictwa w Projekcie 
§ 5. 

1. Udział uczennicy/ucznia w zajęciach prowadzonych w ramach Projektu jest bezpłatny. 
Uczestnik projektu jest uprawniony do nieodpłatnego otrzymywania materiałów edukacyjnych 
i korzystania z zakupionych w ramach Projektu materiałów dydaktycznych. 
2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do systematycznego udziału w zajęciach – minimum 
80 % zajęć, do których został zakwalifikowany. 
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3. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do wypełniania ankiet ewaluacyjnych, testów oraz 
innych materiałów dokumentujących przebieg zajęć  w czasie trwania Projektu oraz jest 
zobowiązany do udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie 
Instytucjom zaangaŜowanym we wdraŜanie Działania  9.1, Poddziałania 9.1.2. 
4. KaŜda nieobecność na zajęciach powinna być usprawiedliwiona przez rodzica/opiekuna 
prawnego pisemnie lub potwierdzona zaświadczeniem lekarskim w terminie do 7 dni 
kalendarzowych, licząc od ustania przyczyny absencji. 

 
§ 6. 

1. W trakcie realizacji Projektu jest dopuszczalna rezygnacja uczennicy/ucznia z udziału 
w Projekcie w przypadkach uzasadnionych zdarzeniami losowymi lub chorobą. 
Rodzic/opiekun prawny dziecka jest zobowiązany do złoŜenia pisemnej rezygnacji wraz 
z uzasadnieniem - w terminie 7 dni kalendarzowych - od momentu zaistnienia wskazanych 
przyczyn. 
2. Dyrektor Szkoły lub Koordynator Projektu mają prawo skreślić uczennicę/ucznia z listy 
uczestników zajęć prowadzonych w ramach Projektu, w przypadku przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu absencji, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu. 
3. Od rozstrzygnięcia o skreśleniu danej uczennicy/ucznia z udziału w zajęciach realizowanych 
w ramach Projektu przysługuje odwołanie do Burmistrza Gminy Brwinów, który rozpoznaje je 
w terminie 14 dni licząc od dnia wpływu. Rozstrzygnięcie Burmistrza Gminy Brwinów wydane 
w sprawie jest ostateczne.  

 
Postanowienia końcowe 

§ 7. 
1. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą począwszy od dnia 
1 września 2013 r. do dnia zakończenia Projektu, tj. do dnia 30 czerwca 2014 r. 
2. Z treścią Regulaminu osoby zainteresowane mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy 
Brwinów, sekretariatach zespołów szkół oraz na stronach internetowych szkół. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Szczegółowe rodzaje zajęć dla kaŜdej ze szkół zamieszczono w formularzach rekrutacyjnych. 


