REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„Wiem więcej”
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin rekrutacji uczestnictwa w projekcie „Wiem więcej”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10
Wiedza i kompetencje, Działanie: 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego,
Poddziałanie: 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzonych kształcenie
ogólne zgodnie z umową o dofinansowanie nr: RPMP.10.01.03-120307/19-00 zawartą z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości z
siedzibą w Krakowie reprezentowanym przez Dyrektora Rafała
Soleckiego w dniu 28.05.2020 r.
2. Projekt realizowany jest przez Społeczną Szkołę Podstawową nr 2 STO,
ul. Matejki 6, 33-100 Tarnów, której organem prowadzącym jest
Samodzielne Koło Terenowe nr 152 Społecznego Towarzystwa
Oświatowego w Tarnowie i który w projekcie występuje jako Beneficjent.
3. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Biuro projektu mieści się w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 STO
w Tarnowie.
5. Projekt realizowany jest od 01.07.2020r. do 31.07.2022r.
6. Ogólny nadzór nad realizacją projektu pozostaje w gestii Beneficjenta.
7. Rekrutacja prowadzona jest na terenie SSP nr 2 STO w Tarnowie.
8. Informacje personalne i dane kontaktowe do Sl2014 są dostępne
w biurze projektu.
9. Komplety dokumentów rekrutacyjnych znajdują się na stronie
internetowej szkoły oraz przy wejściu głównym do budynku szkoły.
10.Udział w projekcie jest bezpłatny.
11.Uczniowie mogą uczestniczyć więcej niż w jednej formie wsparcia/zajęć
dodatkowych w ramach projektu.
12.Zasadą przyjętą w projekcie jest udział ucznia, w co najmniej 80%
godzinach zajęć, do których został zakwalifikowany. Tylko w przypadkach
uzasadnionych i usprawiedliwionych dopuszcza się niższą frekwencję
w zajęciach
13.Nauczyciele uczestniczą w ścieżce 5 szkoleń.

§2
Słownik pojęć
2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
 Projekt - projekt „Wiem więcej” realizowany zgodnie z umową
o dofinansowanie nr: RPMA.10.01.01-14- 3849/15-00 zawartą
z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie
reprezentowanym przez Dyrektora Rafała Soleckiego w dniu
28.05.2020 r.
 Beneficjent – Samodzielne Koło Terenowe nr 152 STO w Tarnowie
 Realizator –Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO w Tarnowie
 Beneficjent Ostateczny / Uczestnik - osoba zakwalifikowana zgodnie
z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, bezpośrednio
korzystająca z wdrażanej pomocy w ramach projektu;
 EFS - Europejski Fundusz Społeczny;
 RPO WM - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
na lata 2014- 2020;
 KK-Kompetencje kluczowe
§3
Założenia Projektu
1. Celem głównym Projektu jest wysoki poziom kompetencji kluczowych
wśród 46 uczniów w zakresie Matematyki, Przyrody oraz TIK poprzez
udział w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe oraz wyrównanie
różnic edukacyjnych wśród 32 uczniów poprzez udział w zajęciach
dodatkowych oraz podniesienie kwalifikacji w zakresie korzystania
z TIK kompetencji informatycznych i korzystania z technologii
informacyjno – komunikacyjnych oraz kompetencji wychowawczych,
kompetencji w zakresie pedagogiki specjalnej przez 25 nauczycieli.
2. Zajęcia będą:
a. prowadzone przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje
oraz odpowiedzialnych za poszczególne przedmioty lub daną dziedzinę
zainteresowań
b. poprzedzone testami wiedzy, które będą stanowiły podstawę
do weryfikacji zdobytej wiedzy podczas zajęć
c. zakończone testami wiedzy, które stanowiły będą podstawę pomiaru
zdobytej wiedzy;
d. Odbywały się w formie zajęć lekcyjnych na terenie szkoły
e. Odbywały się z wykorzystaniem technologii TIK oraz zakupionych
pomocy dydaktycznych

3. Harmonogram działań przewidzianych w projekcie będzie zgodny
z wnioskiem o dofinansowanie
4. Projekt realizowany będzie zgodnie z koncepcją uniwersalnego
projektowania, mechanizmu racjonalnych usprawnień oraz zasadą
równości szans kobiet i mężczyzn.
5. Projekt przewiduje realizację poniższych nieodpłatnych dodatkowych
zajęć dla uczniów z kl. I-VII w okresie od września 2020 do czerwca 2022
roku.
Lp.

Rodzaj zajęć
1. Zajęcia rozwijające KK z
Matematyki
2. Zajęcia rozwijające KK z
Matematyki
3. Zajęcia rozwijające KK z
Matematyki
4. Zajęcia rozwijające KK z
Przyrody
5. Zajęcia rozwijające KK z
Przyrody
6. Zajęcia rozwijające KK
Tworzenie Cyfrowej
Informacji m.in. z
programowani/robotyki
7. Zajęcia rozwijające KK
Tworzenie Cyfrowej
Informacji m.in. z
programowani/robotyki
8. Zajęcia D-W z
Matematyki
9. Zajęcia dla dyslektyków
10. Zajęcia logopedyczne
11. Zajęcia D-W „Sowa
mądra głowa”
12. Zajęcia D-W „Z
ortografią na TY”

Ilość uczniów
1 gr*8 os./gr.

Ilość godzin
60h/grupa

Klasy
I-III

1 gr*8 os./gr.

60h/grupa

IV-V

1 gr*8 os./gr.

60h/grupa

VI-VII

1 gr*8 os./gr.

60h/grupa

I-III

1 gr*8 os./gr.

60h/grupa

IV-VII

1 gr*8 os./gr.

80 h/grupa

I-III

1 gr*8 os./gr.

80 h/grupa

IV-VII

1 gr*8 os./gr.

60 h/grupa

Kl. I-III

1 gr x5 os./gr.
60 h/grupa
2 gr *4 os./gr=8 60 h/grupa
os.
1 gr*8 os./gr.
60 h/grupa

Kl.IV-VII
Kl.I-III

1 gr*8 os./gr.

Kl. I-III

60 h/grupa

Kl. I-III

6. Projekt przewiduje realizację nieodpłatnych szkoleń dla nauczycieli:
 Szkolenie „ABC programowania wizualnego”, liczba uczestników 25,
4 godziny zegarowe,
 Szkolenie „Narzędzie multimedialne w dydaktyce”, liczba uczestników
25, 4 godziny zegarowe,
 Szkolenie „ Metody pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi”, liczba uczestników 25, 4 godziny zegarowe,
 Szkolenie „Zasady dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb
i możliwości psychofizycznych ucznia”, liczba uczestników 25, 4 godziny
zegarowe,
 Szkolenie „Efektywna praca wychowawcza wizytówką szkoły”, liczba
uczestników 25, 4 godziny zegarowe
7. Projekt przewiduje organizację wyjazdów tematycznych, w zależności
od danej tematyki zajęć dla 78 uczniów.
§4
Rekrutacja uczniów
1. Rekrutacja uczniów rozpocznie się od 1 września 2020 r. i będzie trwać
do 9 września 2020 r.
2. Rekrutację uczniów do zajęć będzie prowadził koordynator
oraz as.koordynatora projektu we współpracy z nauczycielami
poszczególnych zajęć wg zasady bezstronności, jawności i przejrzystości,
równości szans i niedyskryminacji, w tym płci i dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami.
3. Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni uczniów – uczestników projektu
zostaną poinformowani o naborze do projektu za pośrednictwem
plakatów umieszczonych w szkole oraz na stronie internetowej.
4. Kryteria doboru grupy docelowej:
1. Wiek ucznia: 6-15 lat,
2. Uczeń SSP nr 2 STO w Tarnowie
5. Procedura rekrutacji obejmować będzie następujące etapy:
a. dostarczenie do biura projektu przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci –
uczestników projektu następujących dokumentów:
- Formularza zgłoszeniowego ucznia do projektu
- Deklaracji uczestnictwa w projekcie,
- Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych,

- Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na upowszechnianie
wizerunku
b. Ocena formalna - weryfikacja przynależności do grupy docelowej,
kompletność formularza (spełnia/niespełna)
c. podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu kandydata – ucznia do udziału
w Projekcie, w tym w poszczególnych zadaniach według następujących
kryteriów dodatkowych:
1. Zajęcia rozwijające KK z Matematyki:
kl.I-IV-Test diagnozujący poziom danego ucznia z Matematyki,
punktacja: db-1 pkt,bd-2 pkt, cel-3 pkt
Kl.V-VII-Uczeń z oceną cel, bd, db z Matematyki z roku szkolnego
poprzedzającego udział w projekcie
Punktacja: db-1 pkt,bd-2 pkt, cel-3 pkt
2. Zajęcia rozwijające KK z Przyrody:
kl.I-IV-Test diagnozujący poziom zainteresowania ucznia naukami
Przyrodniczymi
punktacja: db-1 pkt,bd-2 pkt, cel-3 pkt
Kl.V-VII-Uczeń z oceną cel, bd, db z Przyrody z roku szkolnego poprzedzającego
udział w projekcie
Punktacja: db-1 pkt,bd-2 pkt, cel-3 pkt
3. Zajęcia rozwijające KK z Tworzenia Cyfrowej Informacji m.in. z
Programowaniem:
kl.I-IV-Test diagnozujący poziom zainteresowania zajęciami komputerowymi
punktacja: db-1 pkt,bd-2 pkt, cel-3 pkt
Kl.V-VII-Uczeń z oceną cel, bd, db z informatyki/zajęć komputerowych z roku
szkolnego poprzedzającego udział w projekcie
Punktacja: db-1 pkt,bd-2 pkt, cel-3 pkt
4. Zajęcia Dydaktyczno-Wyrównawcze z Matematyki:
kl.I-IV-Test diagnozujący poziom danego ucznia z Matematyki,
punktacja: +dst-1 pkt,dst-2 pkt, dp-3 pkt
5. Zajęcia logopedyczne:

Kl.I-III- Test diagnozujący wadę wymowy u ucznia
Punktacja: Negatywny-0 pkt, Pozytywny: 1 pkt
6. Zajęcia Dydaktyczno-wyrównawcze „Sowa mądra głowa”
kl. I-IV-Test diagnozujący problemy z koncentracją podczas nauki
punktacja:5 pkt zdobytych-1 pkt,6-10 pkt-2 pkt, powyżej 10 pkt-3 pkt
7. Zajęcia „Z ortografią na TY”
KL.I-III- Dyktando/test ortograficzny diagnozujące symptomy dysleksji u ucznia
Punktacja: 5 błędów-1 pkt, 6-10 błędów-2 pkt, powyżej 10 błędów-3 pkt
Kl.IV-VII- Opinia z poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dysleksji lub wniosek
złożony przez n-la j.polskiego o konieczności udziału dziecka w tych zajęciach
5. W przypadku uzyskania takiej samej oceny liczby punktów/oceny
końcoworocznej przez więcej niż jednego ucznia, decydować będzie opinia
nauczyciela uczącego w danej klasie ze wskazanej imiennie ucznia na dany typ
zajęć tj. RKK uczeń wykazujący się największym zainteresowaniem danym
przedmiotem, dydaktyczno-wyrównawcze największymi dysproporcjami.
Weryfikacji zgłoszeń pod względem formalnym i kompletności dokonuje
komisja rekrutacyjna.
6. Poprawnie złożone komplety dokumentacji rekrutacyjnej złożone w terminie
rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu do wsparcia danego ucznia nie
decyduje kolejność zgłoszeń).
7. Do projektu kierowani będą uczniowie o najwyższej liczbie punktów(ranking
na podstawie kryteriów dodatkowych), pozostali uczniowie będą na listach
rezerwowych.
8. W ramach każdego rodzaju zajęć zostanie utworzona lista rezerwowa
uczniów dla każdego rodzaju zajęć. W przypadku losowych wypadków
(choroba, zmiana miejsca zamieszkania, przeniesienie do innej szkoły) kolejną
osobą przydzieloną do grupy zajęciowej będzie osoba z listy rezerwowej.
8. Ostateczną listę uczestników na poszczególne zajęcia dodatkowe
przygotowuje komisja rekrutacyjna.
9. O przyjęciu do projektu uczniowie zostaną poinformowaniu osobiście przez
as.koordynatora projektu.

§5
Rekrutacja nauczycieli
1. Rekrutacja nauczycieli rozpocznie się 17 sierpnia 2020 r. i będzie trwać
do 21 sierpnia 2020 r.
2. Wszyscy nauczyciele z SSP nr 2 STO w Tarnowie, zostaną poinformowani
o naborze na szkolenia poprzez informację umieszczoną w szkole (plakat
A4) oraz ustnie przez as.koordynatora projektu.
3. Kryteria doboru grupy docelowej:
3. Nauczyciel zatrudniony w SSP nr 2 STO w Tarnowie
4. Data wpływu deklaracji
4. Procedura rekrutacji obejmować będzie następujące etapy:
a. przyjęcie zgłoszenia do wsparcia w ramach projektu poprzez
poprawnie wypełnione i podpisane oraz skompletowane dokument
rekrutacyjne złożone w biurze projektu przez nauczyciela tj.:
- deklaracja uczestnictwa w projekcie nauczyciela (decyduje data
wpływu)
- oświadczenie o udostępnianiu danych osobowych w projekcie
b. Ocena formalna - weryfikacja przynależności do grupy docelowej,
kompletność formularza (spełnia/niespełna)
c. W przypadku większej liczby chętnych nauczycieli do udziału
w szkoleniach, będą brane pod uwagę poniższe kryteria dodatkowe:
 Udział w szkoleniu o tematyce związanej w wykorzystaniem TIK
Punktacja: ostatni rok-1 pkt, ostatnie 2 lata-2 pkt, 3 lata-3 pkt
 Udział w szkoleniu z zakresu pedagogiki specjalnej oraz
kompetencji wychowawczych
Punktacja: ostatni rok-1 pkt, ostatnie 2 lata-2 pkt, 3 lata-3 pkt
5. Weryfikację zgłoszeń pod względem formalnym i kompletności dokonuje
komisja rekrutacyjna.
6. Ostateczna lista nauczycieli zakwalifikowanych do udziału w projekcie
zatwierdza Dyrektor SSP nr 2 STO w Tarnowie.
7. Ostateczną listę uczestników na poszczególne szkolenia doskonalące
zatwierdza Dyrektor szkoły. O przyjęciu do projektu nauczyciele zostaną
poinformowaniu osobiście przez as.koordynatora.

8. Zostanie utworzona lista rezerwowa nauczycieli. W przypadku losowych
wypadków (choroba, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana pracy)
kolejną osobą przydzieloną do szkoleń będzie osoba z listy rezerwowej.
§6
Zasady monitoringu uczestnictwa w projekcie i badania wsparcia
1. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
2. Uczniowie i nauczyciele korzystający ze wsparcia w ramach projektu
zobowiązani są do wypełnienia testów/ankiet ex-ante i ex-post przed
i po uzyskaniu wsparcia w ramach projektu w ramach tzw. bilansu
kompetencji.
3. Dzieci korzystające ze wsparcia w ramach projektu mogą być poddawane
badaniom w postaci obserwacji uczestniczących dokonywanych przez
wykonawców/prowadzących zajęcia ex-ante na pierwszych i ex-post
na ostatnich zajęciach w ramach projektu.
4. Monitorowanie realizowanych zajęć odbywa się poprzez kontrolę
frekwencji na zajęciach poprzez prowadzącego, obserwację i rozmowy
z uczestnikami, testy wiedzy i umiejętności.
5. Monitoring i ewaluacja będą polegały na zbieraniu, analizowaniu i
interpretowaniu ilościowych i jakościowych danych celem zapewnienia
zgodności realizacji projektu z zakładanymi wskaźnikami oraz sprawdzenia
skuteczności pojętych działań
§7
Postanowienia końcowe
1. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
2. W przypadku zmiany, aktualny regulamin zostanie podany do
wiadomości na stronie internetowej szkoły.
3. Sprawy nieregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są
przez Beneficjenta.
4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Beneficjenta.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.08.2020 r. i obowiązuje
do zakończenia realizacji projektu.

