
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

Załącznik nr 1   

Zarządzenia Burmistrz nr WSO.0050.1-107/2011 

 z dnia 10 listopada  2011r. 

 

 

REGULAMIN REKRUTACYJNY 

do projektu pn. „Szkolna Akademia Innowacji, kluczem do indywidualizacji” 

realizowanego 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”. 

  

  

§ 1 

Definicje 

1. Projekt - projekt „Szkolna akademia Innowacji, kluczem do indywidualizacji”, działania 

dofinansowane przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 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. Beneficjent – Gmina Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz  

3. Instytucja Wdrażająca Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37, 60-537 

Poznań 

4. Beneficjenci Ostateczni – uczestnicy Projektu, uczniowie szkół podstawowych z terenu 

Gminy Swarzędz z klas I-III, którzy spełniają kryteria określone w § 3 niniejszego regulaminu  

i w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie. 

5. Komisja Rekrutacyjna – komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz: 
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a) Komisja rekrutacyjna, składa się z 3 osób spośród 10 członków zespołu projektowego: dwóch 

pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz jednej osoby ze szkoły, której kandydat jest 

uczniem,  

b) Posiedzenia Komisji są ważne, gdy uczestniczą w nich minimum 3 osoby spośród zespołu 

projektowego, 

c) Członkowie Komisji dokonują oceny merytorycznej Ankiety Rekrutacyjnej podczas 

posiedzenia Komisji, które odbywa się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu,  

ul. Rynek 1. 

d) Członkowie Komisji nie mogą być związani z osobami składającymi Formularze zgłoszeniowe 

stosunkiem osobistym lub służbowym, takiego rodzaju, który mógłby wywołać wątpliwości, co 

do bezstronności przeprowadzonych czynności rekrutacyjnych. 

e) Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. 

6. Regulamin rekrutacyjny – dokument w wersji papierowej oraz elektronicznej, stanowiący 

podstawę prawną, regulującą zasady ubiegania się o udział w projekcie. 

  

 

§ 2 

Informacje ogólne 

  

1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestników do Projektu „Szkolna Akademia Innowacji, 

kluczem do indywidualizacji”, realizowanego przez Gminę Swarzędz w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, 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 skierowany jest do uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Swarzędz, a jego okres realizacji to rok szkolny 2011/2012 oraz od dnia 1 września 2012 do 4 

października 2012. 

 

3. Głównym celem Projektu jest umożliwienie uczniom szkół podstawowych, z terenu Gminy 

Swarzędz, rozwijania pasji naukowych oraz pozyskanie niezbędnych umiejętności na 

wczesnoszkolnym etapie edukacji. 
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4. Udział w Projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

  

§ 3 

Uczestnicy projektu 

  

1. Uczestnikiem Projektu może być uczeń szkoły podstawowej klas od I do III biorącej udział  

w projekcie, którego rodzice wypełnią ankietę rekrutacyjną i który zostanie skierowany do 

udziału przez wychowawcę oraz zakwalifikowany do udziału w projekcie przez Komisję 

Rekrutacyjną. 

 

2. Beneficjenci Ostateczni projektu zostaną wybrani spośród uczniów szkół podstawowych 

uczestniczących w projekcie, na podstawie złożonych ankiet rekrutacyjnych. Ilość uczestników 

z poszczególnych szkół jest uzależniona od liczby uczniów wskazanych w projekcie.  

 

3. Przy wyborze uczestników Projektu Komisja Rekrutacyjna kierować się będzie następującymi 

preferencjami: 

 

a. zajęcia dla dzieci z trudnościami: 

1
0
 uczniowie z orzeczeniem lub opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

2
0
 uczniowie wskazani przez nauczyciela wychowawcę wykazujący problemy w danej 

dziedzinie; 

3
0
 uczniowie nie biorący udziału w innych projektach realizowanych przez szkołę; 

 

b. zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych: 

1
0
 uczniowie wskazani przez nauczyciela wychowawcę wykazujący szczególne zdolności  

w danej dziedzinie; 

2
0 
uczniowie nie biorący udziału w innych projektach realizowanych przez szkołę. 

 

4. Uczniowie, którzy nie zostali, z braku miejsc, zakwalifikowani do udziału  

w Projekcie, zostają umieszczeni na liście rezerwowej. W razie rezygnacji uczestnika z listy, 

na jego miejsce zostaje zakwalifikowany kolejny w rankingu uczeń z listy rezerwowej.  
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§ 4 

Proces rekrutacji 

  

1. Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie od 10 do 18 listopada 2011 w roku szkolnym 

2011/2012. 

 

2. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w Projekcie składają ankiety rekrutacyjne  

u wychowawcy klasy, a następnie wychowawca przekazuje je do Dyrektora Szkoły.  

 

3. Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona weryfikują pod względem formalnym dane 

zawarte w Ankiecie Rekrutacyjnej. Zaparafowane dokumenty szkoły przekazują do Referatu 

Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1. 

  

4. Komisja Rekrutacyjna w terminie do 21 listopada 2012 roku podejmuje decyzję  

o zakwalifikowaniu do projektu uczniów spełniających wymogi formalne, z uwzględnieniem 

kryteriów preferencyjnych ujętych we wniosku o dofinansowanie oraz w § 3 ust. 3. Komisja 

ustala listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy osób rezerwowych. Następnie 

Komisja, za pośrednictwem dyrektorów szkół powiadamia uczniów o zakwalifikowaniu do 

uczestnictwa w projekcie. 

 

5. Uczeń zakwalifikowany do udziału w projekcie jako Beneficjent Ostateczny najpóźniej w dniu 

rozpoczęcia pierwszych zajęć dostarczą do prowadzącego zajęcia wypełnioną przez 

rodzica/opiekuna prawnego deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami. 

 

6. Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie ma obowiązek uczestniczyć we 

wszystkich zaplanowanych zajęciach, a nieobecność należy usprawiedliwić w formie pisemnej 

a) Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania frekwencji na zajęciach, która nie może być 

niższa niż 80% godzin dydaktycznych.  

b) Obecność poniżej 80% zajęć powoduje, iż Uczestnik przestaje uczestniczyć w zajściach i 

zostaje skreślony z listy uczestników.  

 

7. Skreślenie ucznia z listy uczestników projektu dokonuje Komisja Rekrutacyjna wskazując 

równocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia 

osoby skreślonej z listy. 

 

8. W razie nie wyrażenia zgody na udział w projekcie osoby wskazanej z listy rezerwowej, 

proponuje się następną w kolejności, aż do skutku. 
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9. Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej www.swarzedz.pl 

  

§ 5 

Postanowienia końcowe  

  

1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 31 października 2012 r. 

2. Osobą do kontaktu jest Koordynator Projektu - Joanna Wojtysiak, Referat Edukacji, Zdrowia  

i Spraw Społecznych, Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, tel. 61 65 12 201 

 

 

 Załączniki: 

- Ankieta rekrutacyjna 

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

- Oświadczenie dotyczące zgody na wykorzystanie wizerunku 

 


