REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Szkoła przyszłości”
realizowanego przez SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 8 IM. MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŚLĄSKIEJ

§ 1.
Definicje
1. Projekt – projekt „Szkoła przyszłości”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności
kształcenia ogólnego przez
Szkołę Podstawową Nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej.
2. Beneficjenci Ostateczni – uczniowie i zatrudnieni nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 8 w Rudzie
Śląskiej, którzy w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie.
3. Komisja Rekrutacyjna 
- komisja powołana w celu przeprowadzenia rekrutacji Beneficjentów
Ostatecznych. W skład Komisji wchodzą: Koordynator Projektu, Asystent Koordynatora.
§ 2.
Informacje ogólne
1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestników do Projektu „Szkoła przyszłości” realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego przez Szkołę Podstawową Nr 8 im.
Miłośników Ziemi Śląskiej.
2. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 w Rudzie Śląskiej.
3. Celem głównym proj. jest wyższy poziom kompetencji kluczowych oraz postaw/umiejętności
niezbędnych na rynku pracy 170uczniów/91K Szkoły Podstawowej nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej,
do 30.06.2020 poprzez objęcie ich ofertą zajęć dod. w okresie od IX 2018 do VI 2020 oraz podniesienie
kompetencji 7nauczycieli/7K w/w szkoły do 30.10.2018 w zakr. metod i form sprzyjających kształt. i
rozwijaniu u uczniów komp. kluczowych/stosow. metody eksperymentu w dydaktyce..
4. W ramach Projektu realizowane będą następujące zadania:
1) Wyposażenie pracowni.
2) Szkolenia dla nauczycieli
3) Organizacja zajęć dodatkowych.
§ 3.
Uczestnicy projektu i zasady rekrutacji
1. Uczestnikiem Projektu może być uczeń lub nauczyciel, który złoży wymagane dokumenty rekrutacyjne i
zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.
2. Zgłoszenie chęci udziału w projekcie odbywa się w formie pisemnej.
3. Uczniowie kl. IV rekrutowani będą w oparciu o wynik testu sprawdzającego kompetencje z
poszczególnych przedmiotów. Uczniowie z najsłabszymi /najlepszymi wynikami zakwalifikowani będą
do projektu (odpowiednio do zajęć wyrównawczych/doskonalących).
U klas starszych rekrutowani będą w oparciu o oceny na świadectwie z poszczególnych przedmiotów.
4. Każdy uczeń będzie mógł uczestniczyć w więcej niż w 1 rodzaju zajęć.
5. Dopuszcza się możliwość zakwalifikowania ucznia do zajęć dodatkowych w ramach Projektu w oparciu
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o uzasadnione wskazanie nauczyciela danego przedmiotu.
6. W przypadku nauczycieli warunkiem będzie posiadanie statusu nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 8
im. Miłośników Ziemi Śląskiej i złożenie dokumentów rekrutacyjnych w terminie określonym w
niniejszym regulaminie.
§ 4.
Proces rekrutacji
1. Rekrutacja na rok szkolny 2018/19 uczniów i nauczycieli chętnych do udziału w projekcie
przeprowadzona będzie w okresie od 03.09.2018 r. do 14.09.2018 r.
2. Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2019/20 uczniów chętnych do udziału w Projekcie
przeprowadzona będzie w okresie od 02.09.2019 r. do 13.09.2019 r.
3. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zakwalifikowania do Projektu uczestnika, który złoży
dokumenty po terminie.
4. Zgłoszenie chęci udziału w Projekcie odbywa się poprzez wypełnienie w formie pisemnej:
a) w przypadku uczniów:
- deklaracji uczestnictwa w projekcie,
- oświadczenia uczestnika projektu (dot. przetwarzania danych osobowych),
- Karta zgłoszenia ucznia do Projektu;
b) w przypadku nauczycieli:
- deklaracji uczestnictwa w projekcie,
- oświadczenia dot. szczególnej sytuacji,
- oświadczenia uczestnika projektu (dot. przetwarzania danych osobowych),
i dostarczenie w/w dokumentów osobiście do Biura Projektu, które mieści się w Szkole
Podstawowej Nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej lub wysłanie ich w formie skanów na adres
mailowy szkola8@poczta.fm.
5. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami:
-

możliwość
pobrania
wzorów
http://www.sp8rudaslaska.pl
;

-

możliwość wysłania
szkola8@poczta.fm;

-

możliwość odbioru dokumentów z miejsca zamieszkania niepełnosprawnego uczestnika przez
pracownika szkoły;

-

możliwość pomocy przy wypełnianiu dokumentacji rekrutacyjnej uczestnikom słabo
widzącym.

dokumentów

dokumentów

rekrutacyjnych

rekrutacyjnych

w

formie

ze

strony

skanów

na

www
maila

6. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do Projektu uczestników
spełniających wymogi formalne (posiadanie statusu ucznia/nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 8).
Komisja Rekrutacyjna ustala listy osób zakwalifikowanych do Projektu biorąc pod uwagę kryteria
określone w § 3 niniejszego regulaminu i powiadamia uczniów, nauczycieli oraz rodziców o
zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie.
7. W trakcie rekrutacji, a także w trakcie realizacji Projektu zachowana zostanie zasada równości
szans. Na każdym etapie realizacji Projektu kobiety i mężczyźni, osoby pełno- i niepełnosprawne
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traktowani będą w taki sam sposób.
8. W przypadku napotkania trudności w trakcie rekrutacji zostanie zebrany zespół projektowy, który
dokona oceny dotychczasowej rekrutacji. W przypadku zbyt małej liczby zrekrutowanych osób
zostanie przeprowadzona rekrutacja dodatkowa.
9. Regulamin rekrutacji dostępny jest w Biurze Projektu.
§ 5.
Program wsparcia dla uczniów i nauczycieli
1. Każdy Uczeń zakwalifikowany do Projektu będzie objęty wsparciem w postaci zajęć dodatkowych z
matematyki i/lub języka angielskiego i/lub przedmiotów przyrodniczych i/lub zajęć komputerowych
2. Przewidziano następujący podział zajęć dodatkowych:
a) Zaj. doskonalące z matematyki (5grup, 1 godz. w tygodniu)
b) Zaj. doskonalące z j. angielskiego (3grupy, 1 godz. w tygodniu)
c) Zaj. wyrównawcze z matematyki (5grup, 1 godz. w tygodniu)
d) Zaj. wyrównawcze z j. angielskiego (5grup, 1 godz. w tygodniu)
e) Zaj. doskonalące z przedm. przyrodniczych (3grupy, 1 godz. w tygodniu)
f) Zaj. doskonalące komputerowe (5grup, 1 godz. w tygodniu)
3. Termin realizacji zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2018/19: od września 2018 do czerwca 2019.
Termin realizacji zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2019/20: od września 2019 do czerwca 2020.
4. Przy planowaniu zajęć dodatkowych w poszczególnych latach szkolnych zostaną uwzględnione: czas
na rekrutację, przerwy w nauce (ze świętami, feriami, wakacjami itp).
5. Dla nauczyciele zakwalifikowanych do udziału w Projekcie przewidziano szkolenia tematyczne w
zakresie:
a) szkolenia dla kadry nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych
sprzyjających kształt. i rozwijaniu u uczniów komp. kluczowych niezbędnych na rynku
pracy oraz właściwych postaw (2x5 godz., 1gr. naucz. - 7os),
b) szkolenia dla nauczycieli w zakresie doskonalenie umiejętności i kompetencji zaw.
niezbędnych doprowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu
(2x5godz., 1 gr. naucz. -7os.).
6. Termin realizacji szkoleń dla nauczycieli: wrzesień - październik 2018 r.
7. Szkolenia odbywać się będą w szkole i prowadzone będą przez doświadczonych trenerów.
§ 6.
Postanowienia końcowe
1. Beneficjent Ostateczny ma obowiązek wypełniania ankiet ewaluacyjnych i uczestnictwa w zajęciach w
wyznaczonych terminach.
2. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu.

Ruda Śląska, 01.09.2018, 
………………….………………………………………………………………………………..…………………………
Podpis Dyrektora
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