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w ramach projektu „W cieniu Szarloty - jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy” finansowanego ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu „Rozwój Lokalny”  

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

pn. „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy” przedsięwzięcie: 
„Wieloaspektowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin” (PRL-41) „Tacy 
sami” realizowanego przez MIASTO RYDUŁTOWY - SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ 
NR 2 W RYDUŁTOWACH. 

I . Zasady rekrutacji do projektu. 

§ 1. 

1. Rekrutacją objęci są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rydułtowach 
posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego. Program realizowany jest w latach od 
I kwartału roku 2022 do I kwartału roku 2024. 

Proces rekrutacji uczestników do projektu odbędzie się w terminach: 

• od 21 lutego 2022 r. do 25 lutego 2022 r. 

• od 5 września 2022 r. – 9 września 2022 r. 

• od 4 września 2023 r. – 8 września 2023 r. 

2. Rekrutację poprzedzi akcja promocyjna projektu, przeprowadzona na terenie 
szkoły poprzez zamieszczenie informacji o możliwości udziału 
w poszczególnych rodzajach wsparcia (zajęciach)  w dzienniku elektronicznym, 
na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły. 

3. Rekrutacja oparta jest na zasadzie równych szans z uwzględnieniem ust. 1. 

4. Rekrutacja odbywać się będzie na terenie szkoły zgodnie z zapisami w 
niniejszym regulaminie. 

5. Rekrutację przeprowadzi zespół rekrutacyjny powołany przez dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Rydułtowach. Dokumentami  rekrutacyjnymi są dokumenty, 
o których mowa w  ust. 6 , które stanowią załączniki do niniejszego regulaminu. 

6. Przystępując do rekrutacji uczestnik projektu musi wypełnić  następujące 
dokumenty:   

➢ formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 

➢ oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych 
osobowych – załącznik nr 2 
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➢ zgoda na przetwarzanie wizerunku w ramach realizacji projektu – załącznik 
nr 3 

        Wypełnione dokumenty muszą być podpisane przez rodziców / opiekunów 
prawnych dziecka . 

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 muszą zostać złożone w wyznaczonym 
punkcie rekrutacyjnym nie później niż w ostatnim dniu rekrutacji. 

8. Wszystkie dokumenty dotyczące  rekrutacji  przechowuje się na czas realizacji 
projektu w wyznaczonym miejscu w siedzibie szkoły, a po zakończeniu 
realizacji projektu przekazuje się je do szkolnego archiwum. 

§ 2. 

1. Rekrutacja uczestników trwa do momentu wyczerpania miejsc na poszczególne 
rodzaje wsparcia - zadania. 

2. Przez wyczerpanie miejsc rozumie się stworzenie list głównych oraz list 
rezerwowych. 

3. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem dokumentu pn. protokół 
Komisji Rekrutacyjnej oraz podaniem  do wiadomości zainteresowanym 
rodzicom uczniów i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

§ 3. 

1. Rekrutacja odbywa się na terenie szkoły na następujące zajęcia : 

1.a. Zajęcia dla uczniów z trudnościami z języka polskiego;  

1.b. Zajęcia dla uczniów z trudnościami z języka angielskiego; 

1.c. Zajęcia dla uczniów z trudnościami z matematyki; 

1.d. Zajęcia logopedyczne; 

1.e. ……………………………………………(wg wyników rekrutacji). 

2. Rekrutacja odbywać będzie  się w oparciu o następujące kryteria i wagi 
punktowe: 

• analiza treści zawartych w dokumentach przedstawionych przez 
rodziców/opiekunów prawnych – od 0 do 6 pkt 

• niepełnosprawność ucznia - 1pkt 
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§ 4. 

Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa – co do zasady - tylko w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach wynikających z przyczyn niezależnych od uczestnika 
projektu (np. natury zdrowotnej, działania siły wyższej). 

II. Prawa i obowiązki uczestnika projektu 

§ 5. 

1. Każdy uczestnik projektu może w nim uczestniczyć przez cały okres jego trwania. 

2. Każdy uczestnik projektu niezależnie od udzielonego wsparcia zobowiązuje się 
do: 

a) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, 

b) systematycznego uczęszczania na zajęcia organizowane w ramach 
projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć, 

c) wypełniania dokumentów dla celów ewaluacji i monitorowania projektu, 

d) bieżącego informowania personelu projektu o wszystkich zdarzeniach 
mogących zakłócić jego udział w projekcie oraz usprawiedliwienia 
ewentualnej nieobecności na zajęciach, 

e) stosowania się do poleceń wydawanych przez poszczególne osoby 
związane  z realizacją projektu, 

f) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt 
i urządzenia  wykorzystywane w trakcie realizacji projektu, 

g) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy, informowania 
o zmianach dotyczących danych osobowych. 

III. Postanowienia końcowe 

§ 6. 

1. Uczniowie z listy rezerwowej będą mieli pierwszeństwo uczestniczenia 
w projekcie w razie uzasadnionej rezygnacji któregoś z uczestników z listy 
głównej. 

2. W razie otrzymania przez uczniów tyle samo punktów, decyduje kolejność 
wpływania zgłoszeń. 

3. Listy uczestników projektu określające przynależność do odpowiednich grup 
będą dostępne u szkolnego koordynatora projektu. 
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4. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika 
z projektu w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, zasad współżycia 
społecznego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają 
odpowiednie wytyczne wynikające z realizacji niniejszego projektu, a także 
przepisy wynikające z właściwych aktów prawa oświatowego. 

6. W kwestiach nieopisanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmują 
realizatorzy projektu w porozumieniu ze szkolnym koordynatorem projektu. 

Realizatorzy  projektu 

Miasto Rydułtowy - Szkoła Podstawowa nr  2 w Rydułtowach    
 
 


