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REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„NOWOCZESNA SZKOŁA – przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu” 

 

 

Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pn.: „Nowoczesna Szkoła – przyszłością uczniów 
ZSP w Goniądzu", RPO.03.01.02-20-0331/19, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014 - 2020, w ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 
Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, 
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.  

 
§ 1 

Definicje 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Projekt – Projekt pn. „Nowoczesna Szkoła – przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu", 

RPPD.03.01.02-20-0331/19, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, w ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, 

Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w 

zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. 

2. Uczestnik projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym regulaminie po podpisaniu Deklaracji Uczestnictwa. 

3. Rodzic/Opiekun prawny – osoba, która zadeklarowała udział dziecka w projekcie, złożyła 

wymagane dokumenty rekrutacyjne. 

4. Przetwarzanie danych osobowych – oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych 

osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, 

udostępnienie i usuwanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek 

prawny ciążący na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dziennik Urzędowy  

UE L119) oraz wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) 

RODO) wynikającego z zapisów ustawy wdrożeniowej – dane osobowe są niezbędne dla 

realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020; 

5. Komisja Rekrutacyjna – komisja powołana w celu przeprowadzenia rekrutacji uczestników/ 

uczestniczek projektu. 

6. Koordynator Projektu - osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację projektu. 

7. Instytucja Zarządzająca (IZ) – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. 
 

§ 2 
 Postanowienia ogólne 

1. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów 

i uczennic Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu poprzez realizację zajęć dodatkowych, 

w szczególności dzięki poprawie warunków kształcenia oraz wyrównywaniu szans edukacyjnych 
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u 200 uczniów (98K;102M), w tym 111 uczniów (56K; 55M) z SPE i podniesienie jakości 

warsztatu pracy 10 nauczycieli (7K;3M) oraz doposażenie 5 pracowni w przedmiotowym 

zakresie do 2023 roku. 

2. Projekt będzie realizowany w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Goniądzu. 

3. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu, ul. 

Konstytucji 3 Maja 18, 19-110 Goniądz. 

4. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejskiego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, a uczestnictwo w nim jest bezpłatne. 

5. W ramach projektu wsparciem zostaną objęci uczniowie/uczennice i nauczyciele szkoły. 

6. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2021 r. do 31.07.2023 r. 
 

§3 
 Wsparcie 

1. Wsparcie realizowane w ramach projektu obejmuje: 

a) zajęcia dodatkowe wyrównujące indywidualne dysproporcje edukacyjne z historii, geografii,  
matematyki, biologii, języka angielskiego, fizyki, chemii w klasach V-VIII 

b) zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminów 8-klasisty z matematyki, j.polskiego, 

j.angielskiego w klasach VIII 

c) nauka gry na gitarze – zespół instrumentalny klasy IV-VI 

d) zajęcia dodatkowe kształtujące zdolności plastyczne i rozwijające sprawności manualne 

ucznia młodszego klasy I-III 

e) koło dyskusyjne rozwijające i pobudzające inicjatywę kreatywnej dyskusji w j.angielskim 

f) wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych - program stypendialny 

g) pozaszkolne zajęcia w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku w zakresie innowacyjnego 

nauczania metodą eksperymentu 

h) warsztaty rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze klasy I-III 

i) warsztaty „Robotyka z programowaniem” 

j) wizyta studyjna w Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku 

k) wycieczka edukacyjna do Białowieży 

l) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 

m) zajęcia logopedyczne 

n) gimnastyka korekcyjna 

o) doposażenie placówki  

 

§ 4 
 Szkolenia doskonalące kompetencje zawodowe nauczycieli 

1. W ramach projektu kadra pedagogiczna zostanie doszkolona: 

− Szkolenie „TIK w szkole” dla 10 nauczycieli 

− Studia podyplomowe z Tyflopedagogiki i Surdopedagogiki dla 2 nauczycieli 

 
§ 5 

 Zasady rekrutacji uczniów 

1. Informacje o miejscu i czasie rekrutacji będą dostępne w sekretariacie szkoły, na tablicy 

informacyjnej, na stronie internetowej szkoły. Informacje o projekcie zostaną także przekazane 

ustnie rodzicom przez nauczycieli i dyrekcję. 
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2. Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie składają formularz rekrutacyjny do udziału  
w projekcie. 

3. Wzory formularzy i oświadczeń będą do pobrania na stronie internatowej szkoły oraz  

w sekretariacie. 

4. Rekrutacja zostanie prowadzona z uwzględnieniem polityki równych szans. 

5. Kryteria rekrutacji: 

• KRYTERIA FORMALNE: 

− Status ucznia/uczennicy ZSP w Goniądzu 

− Status nauczyciela zatrudnionego w ZSP w Goniądzu na podstawie KN 

− Poprawne złożenie formularzy rekrutacyjnych 

• KRYTERIA DODATKOWE (0-3 pkt): 

− ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE (z zakresu przedmiotowego danego 

wsparcia): 

a) Ocena niedostateczna/dopuszczająca/dostateczna 

b) Obszar wiejski 

c) Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

− ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA (z zakresu przedmiotowego danego wsparcia): 

a) Ocena celująca/bardzo dobra 

b) Udział w konkursach pozaszkolnych 

c) Średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego 

d) Rekomendacje i wskazania nauczyciela (kryterium pomocnicze) 

− ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW 8-KLASISTY (z zakresu przedmiotowego 

danego wsparcia): 

a) Ocena niedostateczna/dopuszczająca/dostateczna  

b) Test kompetencyjny 

− ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE W ZAKRESIE INDYWIDUALIZACJI PRACY Z UCZNIEM Z SPE 

a) Orzeczenie o niepełnosprawności  

b) Opinia PP  

c) Indywidualne wywiady z rodzicami 

d) Wskazania nauczyciela (kryterium pomocnicze) 

− PROGRAM STYPENDIALNY 

a) Średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego 

b) Średnia ocen z matematyki, biologii, chemii, fizyki, j.obce 

c) Ocena z zachowania 

d) Osiągnięcia w konkursach/olimpiadach/turniejach 
 

6. Wyboru uczestników/uczestniczek projektu dokona Komisja Rekrutacyjna. Przewodniczący 

Komisji Rekrutacyjnej sporządzi protokół, do którego załączy listę wybranych osób oraz listę 

rezerwową. 

7. W przypadku, gdy liczba osób chętnych do uczestnictwa w projekcie będzie większa niż 

zakładana liczba miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa. 

8. Rodzic lub opiekun prawny ucznia zakwalifikowanego przez Komisję Rekrutacyjną do udziału  

w projekcie zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji uczestnictwa w projekcie i podpisanie 

jej, wyrażenie zgody na udział w projekcie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

9. Rekrutacja ma charakter otwarty i jawny, przebiega z zachowaniem zasady równości szans  
i bezstronności. 
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§ 6 
 Zasady rekrutacji nauczycieli 

1. Informacje o miejscu i czasie rekrutacji będą dostępne w sekretariacie szkoły, na tablicy 

informacyjnej i stronie internetowej szkoły. Informacje o projekcie zostaną także przekazane 

nauczycielom ustnie. 

2. Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie wypełniają formularz rekrutacyjny do udziału  
w projekcie. 

3. Wzory formularzy i oświadczeń będą do pobrania na stronie internatowej szkoły oraz  

w sekretariacie. 

4. Kryteria rekrutacji nauczycieli: 
• KRYTERIA PODSTAWOWE: 

− Prawidłowo złożona dokumentacja rekrutacyjna 

• KRYTERIA WYBORU NAUCZYCIELI: 

− Staż pracy nauczyciela 

− Zamieszkanie terenów wiejskich 

− Deklaracja wykorzystania kompetencji w pracy 

5. Wyboru uczestników/uczestniczek projektu dokona Komisja Rekrutacyjna. Przewodniczący 

Komisji Rekrutacyjnej sporządzi protokół, do którego załączy listę wybranych osób oraz listę 

rezerwową. 

6. W przypadku, gdy liczba osób chętnych do uczestnictwa w projekcie będzie większa niż 

zakładana liczba miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa. 

7. Nauczyciel zakwalifikowany przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w projekcie zobowiązany 

jest do wypełnienia i podpisania deklaracji uczestnika projektu, wyrażenie zgody na udział     

w projekcie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

8. Rekrutacja ma charakter otwarty i jawny, przebiega z zachowaniem zasady równości szans. 
 

§ 7 
 Zasady uczestnictwa w projekcie 

1. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i współfinansowany przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego. 

2. Uczestniczka/uczestnik projektu zobowiązany jest do: 

a) aktywnego uczestniczenia w projekcie; 

b) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych 

rezultatów, poddaniu się wszelkim działaniom ewaluacyjnym i monitoringowym 

prowadzonym przez nauczycieli i kadrę projektową, 

3. Uczestniczka/uczestnik projektu zobowiązany jest do bieżącego informowania o zmianach  

w danych teleadresowych, w przeciągu 7 dni od daty wystąpienia zmiany. 

4. Uczeń/uczennica zakwalifikowany/a do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony/a  

z listy uczestników w przypadku: 

a) samodzielnej rezygnacji uczestnika w formie pisemnej; 

b) na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia lub na wniosek kierownika projektu,  

z powodu naruszana zasad uczestnictwa w zajęciach; 

c) rezygnacji z nauki w szkole biorącej udział w projekcie. 

5. Skreślenie ucznia/uczennicy z listy uczestników projektu dokonuje koordynator projektu, 

wskazując równocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do 
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zastąpienia osoby skreślonej z listy. W razie niewyrażenia zgody na udział w projekcie przez 

osobę wskazaną z listy rezerwowej, proponuje się następną w kolejności, aż do skutku. 

6. Zakończenie pracy w Szkole Podstawowej przez nauczyciela oznacza jednocześnie zakończenie 

udziału    w projekcie. 

 
§ 8 

 Przepisy końcowe 

1. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją projektu będzie sprawował Koordynator 

Projektu wraz z Dyrekcją Szkoły. 

2. Regulamin Projektu może ulec zmianie w przypadku zmiany wytycznych, zmian we wniosku  

o dofinansowanie realizacji projektu lub w innych uzasadnionych przypadkach. 

3. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrekcja placówki. 

4. Regulamin obowiązuje w okresie trwania Projektu, od 01.09.2021 r. do 31.07.2023 r. 

 


