
 

Projekt „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” realizowany w partnerstwie „Stowarzyszenia Ziemia 

Dzierżoniowska”, Powiatu Dzierżoniowskiego, Gminy Miejskiej Dzierżoniów, Gminy Dzierżoniów, Gminy Łagiewniki,  Gminy  

Niemcza oraz Gminy Piława Górna,  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu 

KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1.  Projekt KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA jest finansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

(Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 

jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej 

i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne) oraz Budżetu Państwa. 

 

2. Liderem Projektu jest: „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”, z siedzibą 

w Dzierżoniowie Rynek 36, NIP: 882-212-26-21, REGON: 362761833, wpisanym do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000581096. 

Partnerami Projektu są: 

1) Powiat Dzierżoniowski, z siedzibą w Dzierżoniowie, Rynek 27, NIP: 882-21-25-482, 

REGON: 890722149, 

2) Gmina Miejska Dzierżoniów, z siedzibą w Dzierżoniowie, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów, 

NIP: 882-10-00-034, REGON: 890717830, 

3) Gmina Dzierżoniów, z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów, 

NIP: 882-10-08-981, REGON: 890717875, 

4) Gmina Piława Górna, z siedzibą w Piławie Górnej, ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna, 

NIP: 882-10-08-231, REGON: 890717852, 

5) Gmina Niemcza, z siedzibą w Niemczy, Rynek 10, 58-230 Niemcza, NIP:882-00-14-146, 

REGON: 890717881, 

6) Gmina Łagiewniki, z siedzibą w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 

Łagiewniki, NIP: 914-00-05-812, REGON: 931934650. 

Podmiotami Realizującymi Projekt są: 

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzierżoniowie, 

2) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie, 

3) Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte  

w Dzierżoniowie, 

4) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie, 

5) I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie, 
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6) II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie, 

7) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie – Liceum Ogólnokształcące im. 

Bolesława Chrobrego w Bielawie, 

8) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach, 

9) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Olesznej, 

10) Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej, 

11) Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Niemczy, 

12) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mościsku, 

13) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej, 

14) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ostroszowicach, 

15) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie, 

 

3. Projekt realizowany jest od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku. 

4.  Nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane 

w niniejszym Regulaminie, pozostaje w gestii Nadzorującego Projekt. 

5. Projekt jest realizowany w Partnerstwie, podział zadań w projekcie określa umowa 

partnerska oraz wniosek o dofinansowanie projektu. 

6.  Wszystkie informacje dotyczące realizacji Projektu dostępne są u Szkolnych 

Koordynatorów Projektu oraz w Biurze Projektu Lidera - „Stowarzyszenia Ziemia 

Dzierżoniowska” Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów. 

§ 2 

Słownik pojęć 

 

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 

1.  Beneficjent/Lider: „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”. 

2.  Uczestnik Projektu: osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, której udzielone jest 

wsparcie poprzez jej udział w projekcie.  

3.  Projekt: KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA. 

4.  Partner/Partnerzy: Powiat Dzierżoniów, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Dzierżoniów, 

Gmina Piława Górna, Gmina Niemcza, Gmina Łagiewniki. 

5. Podmioty Realizujące Projekt: szkoły o których mowa w § 1 niniejszego regulaminu. 

7.  Nadzorujący Projekt: Dyrektor Biura „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”. 

8.  SL2014: Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację systemów 

operacyjnych.  
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9. Szkolny Koordynator Projektu – osoba wyznaczona przez Dyrektora podmiotu 

realizującego projekt, odpowiedzialna w szkole za przeprowadzenie procesu rekrutacji 

oraz prawidłową realizację projektu w danej jednostce oświatowej.      

 

§ 3 

Założenia projektu oraz zakres wsparcia 

 

1. Udział uczestników/-czek (uczniów/uczennic) w projekcie i wsparcie w jego ramach jest 

całkowicie dobrowolne i nieodpłatne. 

2. Projekt obejmuje zakres wsparcia określonego diagnozą przeprowadzoną wśród szkół 

podstawowych i ponadgimnazjalnych zainteresowanych udziałem w projekcie. 

3. Uczestnikami projektu mogą być tylko osoby, które zostały zakwalifikowane do projektu 

w procesach rekrutacyjnych przeprowadzonych w szkołach biorących udział w projekcie. 

4. Projekt obejmuje następujące rodzaje wsparcia: 

a) realizacja zajęć dodatkowych (w tym: wyrównawczych oraz rozwijających 

uzdolnienia)  w zakresie nauczania przedmiotów językowych, matematyczno-

przyrodniczych oraz przedsiębiorczości; 

b) realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi; 

c) szkolenia/studia/kursy dla nauczycieli w zakresie niezbędnym do realizacji 

planowanych zajęć; 

d) organizacja 21 wycieczek szkolnych, 

e) wyposażenie szkół w sprzęt dydaktyczny niezbędny do prowadzenia zajęć (w tym: 

meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny, sprzęt terapeutyczny oraz 

logopedyczny). 

5. Rodzaje oraz terminy realizacji w/w form wsparcia będą realizowane zgodnie 

z harmonogramem form wsparcia opracowanych przez szkoły oraz wnioskiem 

o dofinansowanie projektu.  

6. Na Szkolnym Koordynatorach leży obowiązek realizacji projektu zgodnie z wnioskiem 

i umową o dofinansowanie oraz wytycznymi w zakresie realizacji projektów w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.    

§ 4 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli 15 szkół z terenu Powiatu 

Dzierżoniowskiego, będących podmiotami realizującymi projekt. 

2. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są uczniowie szkół do których 

skierowany jest projekt: 
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• którzy (dot. uczniów pełnoletnich) zgłosili chęć uczestnictwa w projekcie oraz 

dostarczyli wypełniony i podpisany komplet dokumentów będących 

załącznikiem do niniejszego Regulaminu; 

• których rodzice/opiekunowie prawni (dot. uczniów nieletnich) zgłosili chęć 

uczestnictwa ucznia w projekcie, oraz dostarczyli wypełniony i podpisany 

komplet dokumentów będących załącznikiem do niniejszego Regulaminu; 

3. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są nauczyciele zatrudnieni                  

w szkołach, do których skierowany jest projekt, którzy zgłosili chęć uczestnictwa 

w projekcie oraz dostarczyli wypełniony i podpisany komplet dokumentów będących 

załącznikiem do niniejszego Regulaminu. 

4. Rekrutacja odbędzie się z zachowaniem: 

1) jasnych, przejrzystych i dostępnych zasad zapewniających równy dostęp  

do informacji; 

2) zasad rekrutacji eliminujących wszelkie formy dyskryminacji ze względu na płeć, 

wiek, wyznanie, przynależność rasową, miejsce zamieszkania, pochodzenie, 

religię, niepełnosprawność, orientację seksualną, sytuację materialną, 

przynależność związkową lub partyjną; 

3) zasad równości szans i niedyskryminacji; 

4) zasady przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony danych 

osobowych. 
 

§ 5 

Procedury rekrutacji 

1.  Za przeprowadzenie procesu rekrutacji odpowiada Szkolny Koordynator Projektu 

wyznaczony przez Dyrektora każdej ze szkół realizujących projekt. 

2. Informacje o Projekcie oraz rekrutacji dostępne są: 

•  w każdej ze szkół u Szkolnego Koordynatora Projektu oraz w widocznym miejscu na 

tablicy ogłoszeń, 

• na stronach internetowych szkół oraz Lidera Projektu,   

• w  Biurze Projektu „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska” Rynek 36, 58-200 

Dzierżoniów. 

3. Procedura rekrutacji uczniów do projektu obejmuje następujące etapy: 

1) złożenie do Szkolnego Koordynatora Projektu następujących dokumentów 

wypełnionych i podpisanych przez ucznia pełnoletniego/rodzica/opiekuna prawnego 

dziecka: 

 - deklaracja uczestnictwa w projekcie, 

- formularz  zgłoszeniowy,   

- oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych, 

2) weryfikację kryteriów przez Szkolnego Koordynatora Projektu. 
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-  kryterium formalnym jest konieczność uczęszczania do szkoły objętej wsparciem oraz 

dobrowolna deklaracja uczestnictwa w projekcie, 

-  kryterium szczegółowym/merytorycznym jest opinia wystawiona w oparciu 

o rekomendację nauczyciela na podstawie dotychczasowego rozwoju ucznia 

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych (wykazujących 

braki edukacyjne w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków 

obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, wykazujących uzdolnienia/dobre wyniki 

w nauce z wyżej wymienionych przedmiotów, wykazujących szczególną potrzebę 

uczestnictwa w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych lub wspomagających ucznia ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów/uczennic - /liczba punktów 1-5, gdzie 5 pkt oznacza konieczność przystąpienie 

ucznia do projektu a 1 pkt oznacza brak wskazań do udziału w zajęciach)/.  

3) podjęcie decyzji przez Szkolnego Koordynatora Projektu o zakwalifikowaniu 

uczestników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu; 

4) stworzenie listy uczestników projektu oraz listy rezerwowej; w przypadku rezygnacji 

lub nieuzasadnionej nieobecności lub długotrwałej choroby uczestnika, 

uniemożliwiającej korzystanie ze wsparcia, do projektu zrekrutowana zostanie osoba z 

listy rezerwowej; 

5) w przypadku dużej liczby chętnych dodatkowe punkty będą przyznawane uczniom 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ponadto, każdorazowo pod uwagę będzie 

brana opinia nauczyciela/pedagoga szkolnego nt. jego potrzeb, deficytów, problemów, 

potencjałów, zagrożeń; 

6) w przypadku uzyskania przez dwóch/dwie lub więcej uczniów/uczennic takiej  samej 

liczby punktów, kryterium decydującym o zakwalifikowaniu do Projektu będzie 

kolejność na liście zgłoszeń (według terminu złożenia wymaganych dokumentów); 

7) listę uczestników projektu przygotowaną przez Szkolnego Koordynatora każdorazowo 

zatwierdza Dyrektor podmiotu realizującego projekt; 

8) poinformowanie (ustne bądź telefoniczne) uczniów/rodziców/opiekunów 

o zakwalifikowaniu dziecka do udziału w projekcie. 

4. Procedura rekrutacji nauczycieli do projektu obejmuje następujące etapy: 

1) wypełnienie i złożenie do Szkolnego Koordynatora Projektu następujących 

dokumentów: 

 - deklaracja uczestnictwa w projekcie, 

- formularz  zgłoszeniowy,   

- oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych, 

2) weryfikację kryteriów przeprowadzi Szkolny Koordynator Projektu; kryterium 

formalnym jest konieczność zatrudnienia w jednej ze szkół objętych wsparciem oraz 

dobrowolna deklaracja uczestnictwa w projekcie; kryterium merytorycznym jest 

posiadanie wykształcenia odpowiedniego do prowadzenia zajęć wskazanych 

w projekcie, zaangażowanie zawodowe oraz zdiagnozowane potrzeby szkoły 

dotyczące kształcenia zawodowego kadry pedagogicznej.  
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3) za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu dokumentów do Szkolnych 

Koordynatorów. 

4) podjęcie decyzji przez Szkolnego Koordynatora Projektu o zakwalifikowaniu 

uczestników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu; 

5) stworzenie listy uczestników projektu oraz listy rezerwowej - w przypadku rezygnacji 

lub nieuzasadnionej nieobecności albo długotrwałej choroby uczestnika, 

uniemożliwiającej korzystanie ze wsparcia, do projektu zrekrutowana zostanie osoba 

z przygotowanej listy rezerwowej; 

6) w przypadku uzyskania przez dwóch/dwie lub więcej uczniów/uczennic takiej  samej 

liczby punktów, kryterium decydującym o zakwalifikowaniu do Projektu będzie 

kolejność na liście zgłoszeń (według terminu złożenia wymaganych dokumentów). 

7) listę uczestników projektu przygotowaną przez Szkolnego Koordynatora każdorazowo 

zatwierdza Dyrektor podmiotu realizującego projekt.  

8) uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie, zostają 

powiadomieni o tym fakcie przez Szkolnego Koordynatora, niezwłocznie po 

zamknięciu listy uczestników. 

5. W ramach projektu dopuszcza się możliwość uczestniczenia 1 ucznia/uczennicy, 

1 nauczyciela/nauczycielki w kilku formach wsparcia. 

 

§ 6 

Uprawnienia i obowiązki Uczestników 

 

1. Uczestnicy zobowiązani są do regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa   

w zajęciach – frekwencja w zajęciach w min. 70%. 

2.  Uczestnicy zobowiązani są do potwierdzania swojej obecności na liście obecności. 

3.  Dopuszcza się usprawiedliwione nieobecności Uczestników spowodowane chorobą lub 

ważnymi sytuacjami losowymi. 

4. Wypełniania w trakcie zajęć wszystkich testów sprawdzających i ankiet ewaluacyjnych. 

5. Udziału w badaniach monitorujących zmniejszanie się zdiagnozowanych deficytów. 

6. Przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbania o sprzęt i pomoce 

wykorzystywane podczas realizacji Projektu. 

6.  Uczestnik Projektu zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku: 

• nieusprawiedliwionego opuszczania zajęć oraz nie uzyskania zgody Szkolnego 

Koordynatora Projektu na kontynuację uczestnictwa w Projekcie, 

• złożenia pisemnej rezygnacji z własnego uczestnictwa w Projekcie przez 

pełnoletniego uczestnika projektu lub złożenia pisemnej rezygnacji rodzica bądź 

opiekuna w przypadku osoby nieletniej, 

• frekwencji udziału w zajęciach niższej niż 70%.  
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§ 7 

Zasady rezygnacji z zajęć 

 

1. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy uczestników zajęć  

w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu. 

2.  W celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek choroby lub zdarzeń losowych, przewiduje 

się utworzenie listy rezerwowej uczestników. 

3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do 

projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

4. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, uczestnik/rodzic/opiekun prawny ucznia 

jest zobowiązany powiadomić Szkołę pisemnie o tym fakcie, a Szkoła Lidera Projektu. 

 

§ 8 

Zasady monitoringu Uczestników 

 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania przygotowanej przez podmiot 

realizujący projekt list obecności/ewidencji godzin pracy. 

2. Uczestnik projektu/rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się podać dane niezbędne 

Beneficjentowi do wypełnienia kwestionariusza SL2014. 

3. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny uczestnicy są zobowiązani do 

udzielania informacji, na temat rezultatów uczestnictwa przez nich w Projekcie. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

wytyczne i zasady wynikające z RPO WD 2014-2020, a także przepisy wynikające 

z właściwych aktów prawa. 

2.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2019 roku. 

3.  Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

4. Regulamin jest dostępny w podmiotach realizujących projekt, w Biurze Projektu, 

„Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska oraz na stronach internetowych podmiotów 

uczestniczących w niniejszym projekcie.  

5. Załączniki do Regulaminu rekrutacji: 

1) Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla ucznia 

2) Formularz zgłoszeniowy  dla ucznia 

3) Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych nie od osoby której 

dotyczą (rodzice/opiekunowie prawni)  



 

Projekt „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” realizowany w partnerstwie „Stowarzyszenia Ziemia 

Dzierżoniowska”, Powiatu Dzierżoniowskiego, Gminy Miejskiej Dzierżoniów, Gminy Dzierżoniów, Gminy Łagiewniki,  Gminy  

Niemcza oraz Gminy Piława Górna,  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

4) Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla nauczyciela   

5) Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela 

6) Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby której dotyczą    

 


