
 

Projekt „Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku ” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa  

w ramach projektu 

 „Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana 
Twardowskiego w Olecku ”. 

 

I. Informacja o projekcie. 

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. ,,Uczeń 
na 6 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana 
Twardowskiego w Olecku ”. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko 
Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla 
gospodarki, Działania: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej 
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania: 
RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój 
kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe. 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2017 roku do 30.06.2018 roku. 

4. Miejscem realizacji projektu jest Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku. 

5. Biuro projektu zlokalizowane jest w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku, pokój nr 9. Informacji na temat 
realizacji Projektu udziela Dyrektor szkoły, nr. Tel. 87 523 91 00. 

II. Cel i zakres realizacji projektu. 

1. Celem projektu jest podniesienie jakości edukacyjnej, jakości kształcenia i oferty 
edukacyjnej dla 31 uczennic i 33 uczniów SP nr 4 z oddziałami  integracyjnymi  w 
Olecku gminy Olecko  poprzez realizację zajęć edukacyjnych (języki obce, 
matematyczne, ICT) z wykorzystaniem narzędzi ICT i e–learningu, różnorodnych metod 
form prowadzenia zajęć (metoda projektowa, aktywizująca, komunikacyjna, 
interdyscyplinarna, badawcza) oraz podniesienie kompetencji 15 nauczycielek 
 i 2 nauczycieli zatrudnionych w SP nr 4 w zakresie stosowania metod sprzyjających 
kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku 
pracy w okresie od 01.02.2017 roku do 30.06.2018 roku. 
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2. Uczestnikami projektu jest 64 uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku z klas. II – IV, w tym 31 uczennic 
oraz 33 uczniów oraz 17 nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 4 
z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku, w tym 15 
nauczycielek oraz 2 nauczycieli.  

3. Udział w projekcie jest bezpłatny i współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lat 2014 – 
20120. 

III. Zasady rekrutacji uczestników projektu.  

1. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn (K i M). 

2. Równy dostęp do działań, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub 
pochodzenie etniczne, wyznanie lub światopogląd, orientację seksualną. 

3. Informacje o rozpoczęciu rekrutacji i o projekcie formułowane w sposób dostępny dla 
wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców. 

IV. Procedura rekrutacji. 

1. Informacja o rekrutacji dostępna będzie:  
–  na stronie internetowej szkoły: http://www.zs.olecko.pl/ 
–  na tablicy informacyjnej szkoły, 
–  w Biurze projektu. 

2. Za rekrutację odpowiada Koordynator Projektu. 

3. Powołany zostanie zespół rekrutacyjny składający się z następujących osób: nauczyciel 
wskazany przez Dyrektora, pedagog szkolny oraz koordynator projektu. 

V. Proces rekrutacji uczniów.  

1. Przed rozpoczęciem realizacji zajęć, odbędzie się spotkanie informacyjne dla uczniów i 
rodziców, w trakcie którego zostaną przedstawione przez Dyrektora szkoły założenia 
projektu, zasady rekrutacji i uczestnictwa.  

2. W celu udziału w zajęciach uczeń składa Formularz zgłoszeniowy do udziału Ucznia w 
projekcie, wskazując rodzaj zajęć, w których chciałby wziąć udział (Formularz stanowi 
załącznik nr 1 do Regulaminu),  

3. Uczeń będzie mógł wziąć udział w następujących zajęciach: 
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1) Zajęcia rozwijające – dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce  
w następującej formie: 
◦ zajęcia rozwijające z języka angielskiego : uczniowie z  klasy IV a, b; łącznie 

8 osób, w tym 3K/5M. 
◦ koło matematyczne z elementami informatyki i przyrody: uczniowie z klasy 

II a, b, c: 8 osób – 5K/3M; uczniowie z klasy III a, b: 8 osób –  5K/3M, uczniowie 
z klasy IV a,b – 3K/5M; łącznie 24 uczniów, w tym 13K/11M. 

2) Zajęcia wyrównawcze – dla uczniów uzyskujących zaniżone wyniki  w nauce  
w następującej formie: 
◦ zajęcia wyrównawcze z matematyki „Polubić matematykę” : uczniowie z klasy II 

a,b,c : 8 osób –  4K/4M, uczniowie z klasy III a,b : 8 osób – 5K/3M, uczniowie z 
klasy IV a,b : 8 osób – 3K/5M; łącznie 24 uczniów, w tym 12K/12M. 

◦ zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego : uczniowie z klasy 4 a,b: łącznie 
8 osób, w tym 3K/5M.  

4. W celu zakwalifikowania ucznia do zajęć zgodnie z jego potrzebami edukacyjnymi, 
ustalone zostały następujące kryteria kwalifikacyjne: 

A. Kryterium wyników w nauce: 

Klasa IV: 

 wyniki nauczania  –   klasyfikacja  roczna  z przedmiotów objętych wsparciem (min. 
ocena 4 na zajęcia z kółka matematycznego, max. ocena 3 na zajęcia wyrównawcze), 

 wyniki w nauce z danego przedmiotu: na zajęcia  rozwijające: ocena 5 i więcej –  15 
pkt, ocena 4 – 10 pkt, ocena 3 - 5 pkt;  na zajęcia wyrównawcze  –  ocena 2 –  15 pkt, 
ocena 3 – 10 pkt, ocena 4 – 5 pkt. 
 

             Klasa  II-III: 

 roczna ocena opisowa nauczyciela  edukacji wczesnoszkolnej (do 10 pkt.), 

 jak w pkt 2 klasy IV.  
 

A. Kryterium dodatkowego wsparcia: 

W pierwszej kolejności do projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi: 

 z orzeczeniem o niepełnosprawności:  0 pkt brak orzeczenia 30pkt –  aktualne 
orzeczenie o niepełnosprawności, 

 z opinią o potrzebie kształcenia specjalnego:  0 pkt – brak opinii , 25 pkt –  aktualna 
opinia, 

 z opinią Poradni Pedagogiczno Psychologicznej: 0  pkt–  brak opinii,15 pkt- aktualna 
opinia,  
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oraz 

 z opinią nauczyciela przedmiotu o potrzebie skierowania na poszczególne zajęcia: 5 pkt 
–  mała potrzeba, 10 pkt –  duża potrzeba, 

 korzystający z ośrodka pomocy społecznej, stypendium socjalnego – 5pkt  
(oświadczenie rodziców i zaświadczenia ze szkoły).  
 

VI. Proces rekrutacji nauczycieli.  

1. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji nauczycieli, przed rozpoczęciem  realizacji 
zajęć w szkole zostanie zorganizowane dla nauczycieli spotkanie informacyjne, w 
trakcie którego zostaną przedstawione założenia projektu, zasady rekrutacji 
i uczestnictwa w projekcie. 

2. W celu udziału w szkoleniach nauczyciel składa Formularz zgłoszeniowy do udziału 
Nauczyciela w projekcie (Formularz stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu), 

3. 17 nauczycieli, w tym 15K/ 2M, będą mogli wziąć udział w następujących szkoleniach 
rozwijających ich kompetencje z zakresu prowadzenia zajęć dydaktycznych 
z zastosowaniem platformy e-learningowej: 
 

1) szkolenie z TOC i eksperymentu matematycznego, 
2) szkolenie z zakresu korzystania z narzędzi TIK do zajęć i metod ich wykorzystania.  

 
4. W celu zakwalifikowania nauczyciela do szkoleń ustalone zostały następujące kryteria 

kwalifikacyjne: 

A.  Kryteria dostępu: 

 status nauczyciela zatrudnionego w SP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku,  
w pierwszej kolejności nauczyciel mianowany i/lub nauczyciel ze stażem maksymalnie 
7 lat, (potwierdzenie zatrudnienia, dyplomy). 

B. Kryteria  przyjęcia : 

 zatrudniony do prowadzenia zajęć w projekcie  – 10 pkt, 

 nie uczestniczył w szkoleniach z zakresu rozwijania kompetencji cyfrowych – 5pkt. 

 nie uczestniczył w szkoleniach z zakresu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych –  3 pkt. 

 zna podstawy środowiska pakietu Office i Windows, potrafi tworzyć podstawowe 
prezentacje. 
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VII. Etapy rekrutacji: 

1) wypełnienie Formularza zgłoszeniowego znajdującego się do pobrania na stronie 
internetowej szkoły lub w Biurze projektu, 

2) zgłoszenia będą przyjmowane  w okresie od 10 do 18 lutego 2017 do godziny 15.30 
w Biurze projektu; zgłoszenia można dostarczyć pocztą email na adres: zs@zs.olecko.pl 
(skan) lub tradycyjną bądź  osobiście do Biura projektu, 

3) weryfikacja kryteriów formalnych przez Komisję rekrutacyjną oraz podjęcie decyzji  
o zakwalifikowaniu uczestnika do Projektu – osoby, które uzyskały najwyższą liczbę pkt 
będą  miały pierwszeństwo wejścia do projektu,   

4) zespół rekrutacyjny ustala listy zasadnicze osób chętnych do wzięcia udziału   
w Projekcie  – listę uczniów i listę nauczycieli,  

5) poinformowanie uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie osobiście 
/telefonicznie/emailem, 

6) utworzenie listy rezerwowej, z uczestników biorących udział w procesie rekrutacji, 
którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowali się do udziału 
w Projekcie, osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w 
przypadku rezygnacji uczestnika wcześniej zakwalifikowanego. 

7) Po zakończeniu rekrutacji uczestnik składa niezbędne dokumenty: Deklarację 
uczestnictwa  w projekcie (Deklaracja stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu), 
Oświadczenie uczestnika  (Oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu) 
dokumentację potwierdzającą spełniane kryteria rekrutacyjne.                                                                                          

VII. Postanowienia końcowe. 

1. Regulamin może ulec zmianie. Zmiana Regulaminu odbywa się poprzez publikację na 
stronie internetowej projektodawcy. 

2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do decydowania w sprawach nie objętych 
regulaminem oraz w sytuacjach spornych. 

3. Wszelkie zastrzeżenia należy zgłaszać do Dyrektora Szkoły. 

 

Olecko, 1 lutego 2017 r. 
Zatwierdził: Dyrektor szkoły – Stanisław Kopycki 


