
 
 REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE   

„Szkoła sukcesu”  
 

§ 1. 
 Informacje ogólne  

1. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie „Szkoła sukcesu” realizowanym 
w ramach Programu dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania:  
11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu  
do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania:  
11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.  
2. Projekt „Szkoła sukcesu” jest realizowany przez Gminę Psary w terminie od 01.09.2018 r.  
do 30.06.2020 r.  
4. Projekt skierowany jest do uczniów klas I i klas IV- VIII szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Psary: Szkołę Podstawową w Dąbiu, Szkołę Podstawową w Sarnowie, Szkołę Podstawową  
w Gródkowie i Szkołę Podstawową w Strzyżowicach.  
5. Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i oferty edukacyjnej czterech Szkół 
Podstawowych z terenu Gminy Psary, ukierunkowanej na rozwój zainteresowań i kompetencji 
kluczowych oraz łagodzenie trudności w nauce uczniów klas I, klas IV- VIII poprzez udział  
w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych w ramach programu „Szkoła sukcesu” i podniesienie 
kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przy współpracy z rodzicami/ opiekunami do czerwca 2020 r. 
6. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  
7. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
 

§ 2.  
Oferowane formy wsparcia  

 
1. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia: 

 
Zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi- 
zajęcia logopedyczne- klasy I i klasy IV- VIII w Szkole Podstawowej w Dąbiu, Szkole 
Podstawowej w Sarnowie, Szkole Podstawowej w Gródkowie Szkole Podstawowej w 
Strzyżowicach; 
 
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 
edukacyjnymi- zajęcia z matematyki- klasy I i klasy IV- VIII w Szkole Podstawowej w Dąbiu, 
Szkole Podstawowej w Sarnowie, Szkole Podstawowej w Gródkowie Szkole Podstawowej w 
Strzyżowicach; 
 
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 
edukacyjnymi- zajęcia z j. angielskiego- klasy I i klasy IV- VIII w Szkole Podstawowej w Dąbiu, 
Szkole Podstawowej w Sarnowie, Szkole Podstawowej w Gródkowie Szkole Podstawowej w 
Strzyżowicach; 
 
 Zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi 
ukierunkowane na korygowanie wad postawy- dla klas I- klasy I  w Szkole Podstawowej w Dąbiu, 
Szkole Podstawowej w Sarnowie, Szkole Podstawowej w Gródkowie Szkole Podstawowej w 
Strzyżowicach; 
 
Zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi- 
zajęcia korekcyjno- kompensacyjne na basenie- klasy IV- VIII w Szkole Podstawowej w Dąbiu, 
Szkole Podstawowej w Sarnowie, Szkole Podstawowej w Gródkowie Szkole Podstawowej w 
Strzyżowicach; 
 
Zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi- 
zajęcia terapeutyczne- relaksacyjne- klasy I i klasy IV- VIII w Szkole Podstawowej w Dąbiu, 
Szkole Podstawowej w Sarnowie, Szkole Podstawowej w Strzyżowicach i klasy IV- VIII w Szkole 
Podstawowej w Gródkowie; 



Zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi- 
zajęcia socjoterapeutyczne- klasy IV- VIII w Szkole Podstawowej w Dąbiu, Szkole Podstawowej 
w Sarnowie, Szkole Podstawowej w Gródkowie Szkole Podstawowej w Strzyżowicach; 
 
Wsparcie dla uczniów uzdolnionych- rozwój kompetencji kluczowych: matematyczno- 
przyrodniczych- Warsztaty rozwijające z matematyki- klasy IV- VIII w Szkole Podstawowej w 
Dąbiu, Szkole Podstawowej w Sarnowie, Szkole Podstawowej w Gródkowie Szkole Podstawowej 
w Strzyżowicach; 
 
Wsparcie dla uczniów uzdolnionych- rozwój kompetencji kluczowych: matematyczno- 
przyrodniczych- Warsztaty rozwijające z przyrody- klasy IV- VIII w Szkole Podstawowej w Dąbiu, 
Szkole Podstawowej w Sarnowie, Szkole Podstawowej w Gródkowie Szkole Podstawowej w 
Strzyżowicach; 
 
Wsparcie dla uczniów uzdolnionych- rozwój kompetencji kluczowych: matematyczno- 
przyrodniczych- Warsztaty rozwijające matematyczno- przyrodnicze- klasy I w Szkole 
Podstawowej w Dąbiu, Szkole Podstawowej w Sarnowie, Szkole Podstawowej w Gródkowie 
Szkole Podstawowej w Strzyżowicach; 
 
Wsparcie dla uczniów uzdolnionych- rozwój kompetencji kluczowych: TIK- Warsztaty rozwijające 
z informatyki- klasy IV- VIII w Szkole Podstawowej w Dąbiu, Szkole Podstawowej w Sarnowie, 
Szkole Podstawowej w Gródkowie Szkole Podstawowej w Strzyżowicach; 
 
Wsparcie dla uczniów uzdolnionych- rozwój kompetencji kluczowych: językowe- Warsztaty 
językowe- klasy IV- VIII w Szkole Podstawowej w Dąbiu, Szkole Podstawowej w Sarnowie, 
Szkole Podstawowej w Gródkowie Szkole Podstawowej w Strzyżowicach; 
 
Szkolenia dla nauczycieli- indywidualizacja pracy z dzieckiem- nauczyciele zaangażowani w 
pracę w projekcie, ze Szkoły Podstawowej z Dąbia, Szkoły Podstawowej z Sarnowa, Szkoły 
Podstawowej z Gródkowa, Szkoły Podstawowej ze Strzyżowic; 
 
Szkolenia dla nauczycieli- podnoszenie kompetencji zawodowych- nauczyciele zaangażowani w 
pracę w projekcie, ze Szkoły Podstawowej z Dąbia, Szkoły Podstawowej z Sarnowa, Szkoły 
Podstawowej z Gródkowa, Szkoły Podstawowej ze Strzyżowic. 
 
 

2. Uczeń/uczennica zakwalifikowani do udziału w projekcie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych 
zajęć wypełniają: Deklarację uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie uczestnika projektu, oraz Zakres 
danych osobowych uczestników projektu oraz innych danych osobowych powierzonych do 
przetwarzania  i od tego momentu rozpoczyna się ich udział w projekcie.  
 

§ 3.  
Rekrutacja  

1. Rekrutacja będzie prowadzona od IX do XII 2018 r. oraz na początku drugiego roku szkolnego IX 
2019 r. 
2. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadą równości szans płci oraz zasadą niedyskryminacji. 
Kryteria dostępu nie ograniczają udziału w projekcie osób niepełnosprawnych.  
3.Uczestników do projektu zgłaszają wychowawcy. W przypadku zajęć specjalistycznych, korekcyjno-
kompensacyjnych, wyrównawczych i rozwijających wychowawcy wypełniają Formularz zgłoszeniowy do 
projektu  na podstawie nw. kryterium rekrutacji. 
4. Kryterium rekrutacji: 
Kryteria rekrutacji i dokumentacja - uczniowie: 
1) Zajęcia specjalistyczne: dokumentacja: opinia lub orzeczenie z poradni psycholog.-pedagog., - lub na 
podst. wskazania przez zespoły ds. opieki psycholog.-pedagog., formularz rekrut ,Kryteria: kolejność 
zgłoszeń, analiza opinii (wskazanie więcej niż dwóch potrzeb edukacyjnych lub rozwojowych) 1 pkt, 
niepełnosprawność 1 pkt, dzieci z rodzin objętych opieką OPS lub z domu dziecka 1 pkt 
2) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: dokumentacja: opinia lub orzeczenie z poradni psycholog.-
pedagog., - lub na podst. wskazania przez zespoły ds. opieki psycholog.-pedagog., lub opinia 
wychowawcy formularz rekrut ,Kryteria: kolejność zgłoszeń, analiza opinii (wskazanie więcej niż dwóch 
potrzeb edukacyjnych lub rozwojowych) 1 pkt, niepełnosprawność 1 pkt, śr. ocen z ostatniego semestru 



(3 i poniżej  – 1 pkt) z przedmiotów matematyka, język angielski, dzieci z rodzin objętych opieką OPS lub 
z domu dziecka 1 pkt 
3) wsparcie uczniów zdolnych: - dokumentacja: opinia wychowawcy formularz rekrut, kwestionariusz 
rozpoznań zainteresowań, 
Kryteria: kolejność zgłoszeń, niepełnosprawność 1 pkt, średnią ocen z ostatniego semestru (4 i powyżej  
– 1 pkt) , I miejsce w konkursach pozaszkolnych 1 pkt, dzieci z rodzin objętych opieką OPS lub z domu 
dziecka 1 pkt 
4) przygotowanie nauczycieli – dokumentacja: formularz rekrutacyjny, potwierdzenie zatrudnienia u 
Wnioskodawcy, opinia dyrektora, Kryteria: kolejność zgłoszeń, niepełnosprawność 1 pkt 
5. Szkoła informuje opiekuna prawnego ucznia/uczennicy zakwalifikowanego do projektu o możliwości 
udziału dziecka w zajęciach dodatkowych.  
6. Opiekun prawny podpisując Deklarację uczestnictwa w projekcie tym samym wyraża zgodę na udział 
swojego dziecka w projekcie.  
7. Podanie przez opiekuna prawnego danych osobowych własnych i uczestnika projektu jest wymogiem 
ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie. 
8. Za rekrutację odpowiada koordynator lokalny w każdej Szkole Podstawowej. Koordynator lokalny na 
podstawie zebranej dokumentacji kwalifikuje uczniów/uczennice na zajęcia, następnie sporządza listę 
uczniów i uczennic zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie oraz listę rezerwową. 
9. Pełna dokumentacja projektu przekazywana jest do biura projektu w Urzędzie Gminy Psary 
 

§ 4. 
 Obowiązki Uczestników Projektu  

1. Każdy uczestnik projektu zobowiązuje się do:  

a. systematycznego uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem 
zajęć,  

b. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić ich udział w projekcie oraz 
usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności na zajęciach,  

c. zapoznania się z treścią i przestrzegania niniejszego Regulaminu.  

d. dane osobowe opiekuna prawnego i uczestnika projektu  będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu,  
dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020 (RPO WSL), w szczególności: 

- udzielenia wsparcia 
- potwierdzenia kwalifikowalności wydatków 
- monitoringu 
- ewaluacji 
- kontroli 
- audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje 
- sprawozdawczości 
- rozliczenia projektu 
      - odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania 
- zachowania trwałości projektu 
- archiwizacji 

                  - badań i analiz. 

2. Udzielenie wsparcia w ramach projektu zaprzestaje się w przypadku:  
a) przerwania przez uczestnika / uczestniczkę nauki w szkole,  

b) naruszenia podczas zajęć prowadzonych w ramach projektu zasady współżycia społecznego i norm 
etycznych obowiązujących w szkole,  

c) rezygnacji ze wsparcia/uczestnictwa w projekcie.  
 

 
§ 5.  

Postanowienia końcowe 
 
 
1. Niniejszy regulamin zatwierdza i zmienia Koordynator Projektu.  

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i 
zasady wynikające z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także przepisy wynikające z właściwych 
aktów prawa wspólnotowego i polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego, RODO. 

2. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji projektu. 

  



       
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU  
 
Wypełnia nauczyciel/wychowawca 

1.Dane osobowe ucznia/uczennicy   

imię i nazwisko   

data i miejsce urodzenia   

adres zamieszkania   

klasa   

nr PESEL   

wiek   Płeć: □ K □ M  

 
 

Rodzaje zajęć*: ………………………………………………………………………………............…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Opinia wychowawcy**.................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

*W przypadku zakwalifikowania ucznia na wiele rodzajów zajęć, proszę wymienić wszystkie rodzaje zajęć 
**W przypadku uczniów kwalifikowanych na podstawie opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej proszę wpisać nr 
opinii lub orzeczenia.  
    Oświadczenia: 
 
 Oświadczam, iż dane przedstawione w niniejszym Formularzu wraz z dokumentem potwierdzającym rozpoznane potrzeby 

ucznia/uczennicy w związku z ubieganiem się o udział w projekcie ,,Szkoła sukcesu" odpowiadają stanowi faktycznemu i są 

prawdziwe. 
 

…………………., dnia ……………………   ……………………  
      Czytelny podpis nauczyciel  

         

 
 
 
 
 
 
 
 



Dane dziecka:      
 

Płeć:    kobieta     mężczyzna 
 
Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………………………………… 
PESEL:…………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
Data urodzenia:………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Wiek w chwili przystąpienia do projektu (lat)………………………………………………………………………………… 
 
Adres zamieszkania 
Województwo……………………………………………………………Powiat…………………………………………………….. 
Miejscowość……………………………………………………………..Ulica……………………………………………………….. 
Nr domu…………………………………………………………………..Nr mieszkania………………………………………….. 
Kod pocztowy…………………………………………………………..Poczta…………………………………………………….. 
Nr tel. stacjonarnego……..………………………………………….Nr tel. komórkowego………………………………. 
Adres e-mail…………………………………………………………………….. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie 
 

 
 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na uczestniczenie mojej córki/ mojego syna 
………………………………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka) w zajęciach prowadzonych 
w ramach projektu „Szkoła sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Zobowiązuję się również do systematycznego uczestnictwa dziecka w zajęciach. 
 
Oświadczam, iż: 

1. Zostałam/ -em zapoznana/ -y z założeniami projektu „Szkoła sukcesu” i zobowiązuję się do 
stosowania postanowień projektu, 

2. Syn/ córka spełnia warunki kwalifikowalności w projekcie, 
3. Zostałam/ -em poinformowana/- y o źródle dofinansowania projektu, 
4. Wyrażam zgodę na badania ankietowe. 

5. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że podstawą prawną przetwarzania moich danych 
osobowych i dziecka pozostającego pod moją opieką prawną, jest obowiązek prawny ciążący  
na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO) 

Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie konsekwencje prawne i 
odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.  

 

 

 

      
........................................................                                        .............………………………………………. 

data                                                  (Podpis rodzica/ opiekuna)            
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 


