Regulamin rekrutacji uczniów Uczestników Projektu
pt. „Kapitał w rozumie”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
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 różnic w jakości usług edukacyjnych

§1
Informacje o projekcie
1. Projekt „Kapitał w rozumie” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
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 różnic w jakości usług edukacyjnych.
2. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA –
POKL.09.01.02-24-138/12-00 z dnia 22 listopada 2012 r., zawartej pomiędzy
Samorządem Województwa Śląskiego a gminą Bytom/ Szkołą Podstawową nr 46 im.
L. Kruczkowskiego w Bytomiu.
3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
4. Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 667 uczniów 9
bytomskich szkół podstawowych, ze szczególnym naciskiem na rozwijanie
kompetencji kluczowych niezbędnych do świadomego planowania drogi rozwoju
zawodowego oraz eliminowania barier rozwojowych
5. Projekt realizowany jest od 07.01.1013 r. do 31.12.2013 r.
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§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru Uczestników oraz zasady
uczestnictwa w projekcie „Kapitał w rozumie” zwanym dalej Projektem
2. Rekrutacja do projektu jest zamknięta i ogranicza się do 667 uczniów klas IV – V
9 bytomskich szkół podstawowych nr 3, 5, 16, 42, 43, 44, 45, 46, 51.
3. Projekt obejmuje 5 zadao:
- zadanie nr 1 – Droga do kariery – zajęcia z preorientacji zawodowej
- zadanie nr 2 – Poznaję, działam, opisuję – zajęcia wykorzystujące nowe technologie
w tym ICT do kształcenia kompetencji kluczowych
-zadanie nr 3 – Bez języka ani rusz – zajęcia kształcące kompetencje językowe w
zakresie praktycznego posługiwania się językiem obcym
- zadanie nr 4 – O klasę lepiej – zajęcia z technik szybkiego uczenia się
- zadnie nr 5 – Terapia Biofeedback.
4. Informacja o projekcie dostępna jest na stronie internetowej WWW.sp46.pl oraz
w Biurze Projektu, które znajduje się w Szkole Podstawowej nr 46 im. L.
Kruczkowskiego w Bytomiu
5. Nadzór nad realizacją projektu oraz rekrutacją uczestników sprawuje koordynator
projektu oraz szkolni opiekunowie projektu.
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§3
Ogólne zasady rekrutacji
Rekrutacja dokonywana będzie spośród uczniów klas IV – V dziewięciu bytomskich
szkół podstawowych nr 3, 5, 16, 42, 43, 44, 45, 46, 51.
Do projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie.
Priorytetowo traktowane będą dzieci, które mają utrudniony dostęp do usług
edukacyjnych ze względów środowiskowych, ekonomicznych i zdrowotnych.
Szczegółowe kryterium rekrutacji będą stanowiły;
- średnia ocen 3,0 do 4,3
- preferowani uczniowie, z rodzin, gdzie co najmniej jeden z rodziców jest bezrobotny
- posiadanie opinii i orzeczeo PPP w przypadku rekrutacji uczniów do terapii
Biofeedback.
Spośród zakwalifikowanych do projektów 667 uczniów, każdy uczestniczy w zajęciach
z zadania nr 1 – Droga do kariery oraz może uczestniczyd w jednym lub w dwóch
dowolnie wybranych zadaniach.
W procesie rekrutacji będzie stosowana polityka równości płci oraz zasady równych
szans.
Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację
projektu na terenie szkół do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.
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§4
Zasady rekrutacji / kwalifikacja uczestników
Za rekrutację uczestników projektu na terenie danej szkoły odpowiada szkolny
opiekun projektu, który tworzy zespół rekrutacyjny.
Rekrutacja uczestników projektu odbywa się w styczniu 2013 roku.
Rekrutacja uczestników projektu poprzedzona jest kampanią informacyjną, w czasie
której odbywają się wstępne spotkania dyrektorów szkół z uczniami i ich rodzicami,
zainteresowanymi udziałem w projekcie .
Zainteresowanie udziałem w projekcie należy potwierdzid poprzez podpisanie Karty
zgłoszenia ucznia do uczestnictwa w projekcie ( w imieniu dziecka podpisuje rodzic /
prawny opiekun) – załącznik nr 1.
Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wybranie grup uczestników , którzy
wezmą udział w projekcie oraz utworzenie list rezerwowych.
Po dokonaniu wyboru uczestników projektu należy potwierdzid udział poprzez
podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 2 ( w imieniu dziecka
podpisuje rodzic / prawny opiekun) oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3
Lista uczniów zakwalifikowanych na poszczególne zajęcia dostępna będzie
u
szkolnych opiekunów projektu.
Etapem kooczącym proces rekrutacji jest posiadanie dokumentacji rekrutacyjnej
Uczestników projektu.
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§5
Prawa Uczestnika projektu.
Każdy Uczestnik projektu ma prawo do:
bezpłatnego udziału w zajęciach dodatkowych w ramach projektu
nieodpłatnego otrzymania pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęd,
zgodnie z założeniami projektu
zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objęty w projekcie
( w imieniu dzieci rodzic/ prawny opiekun).

§6
Obowiązki Uczestnika projektu.
Uczestnik Projektu zobowiązany jest do :
zapoznania się z niniejszym regulaminem
podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie ( w imieniu dziecka podpisuje rodzic/
prawny opiekun)
uczestniczenia w zajęciach , na które został zakwalifikowany
usprawiedliwiania wszystkich nieobecności ( w projekcie dopuszcza się maksymalnie
do 20 % usprawiedliwionych nieobecności)
złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, poprzez złożenie
oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji ( w imieniu dziecka podpisuje
rodzic/ prawny opiekun)
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§7
Postanowienia koocowe.
Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Szkoły
Podstawowej nr 46 im. L. Kruczkowskiego w Bytomiu, gdzie znajduje się Biuro
Projektu
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają
odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego
i krajowego.
Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez
Koordynatora Projektu.
Aktualna treśd regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu i w poszczególnych
szkołach uczestniczących w projekcie.
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