Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie
„Stawiamy na Edukację”

Informacje o projekcie

1. Projekt pn. „Stawiamy na Edukację” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 3 Edukacja, działanie 3.2.
Edukacja ogólna, poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej.
2. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych (matematycznych,
informatycznych, językowych) niezbędnych na rynku pracy z wykorzystaniem TIK
(technologii informacyjno-komunikacyjnych) u uczniów ze Szkół Podstawowych
i Gimnazjów Gminy Chojnice oraz podniesienie kompetencji u nauczycieli w stosowaniu
TIK oraz metod i form organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu kompetencji kluczowych
uczniów, właściwych postaw i umiejętności realizowanych z wykorzystaniem TIK.
3. Projekt realizowany jest przez Gminę Chojnice, 89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a,
w partnerstwie z Learnetic S.A., 80-298 Gdańsk, ul. Azymutalna 9.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa uczniów w ramach projektu pn. „Stawiamy na
Edukację”.
2. Projekt jest skierowany do wszystkich uczniów z 11 szkół/zespołów szkół (w tym 10 Szkół
Podstawowych i 6 Gimnazjów) w gminie Chojnice:
a) Zespół Szkół w Charzykowach,
b) Zespół Szkół w Pawłowie,
c) Zespół Szkół Swornegacie,
d) Zespół Szkół w Silnie,
e) Zespół Szkół w Nowej Cerkwi,
f) Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Monte Cassino w Nieżychowicach,
g) Gimnazjum w Sławęcinie,
h) Szkoła Podstawowa w Lichnowach,
i) Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie,
j) Szkoła Podstawowa w Ogorzelinach,
k) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem.
3. Do projektu zostanie zakwalifikowanych przynajmniej 1740 uczniów (839 kobiet i 901
mężczyzn) ze wszystkich klas Szkół Podstawowych i Gimnazjów z gminy Chojnice, oprócz
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klas „0”, przy czym na „Zajęcia wyrównawcze” i „Edukacyjne programy wakacyjne”
zakwalifikowanych zostanie przynajmniej 864 uczniów (444 kobiety i 420 mężczyzn).
W ramach projektu pn. „Stawiamy na Edukację” uczeń może wziąć udział w zadaniach:
a) Zajęciach wyrównawczych z matematyki i języków obcych (angielski, niemiecki):
 w ramach zadania zorganizowane zostaną zajęcia wyrównawcze z matematyki
i języków obcych z wykorzystaniem TIK (technologii informacyjnokomunikacyjnych).
 Zajęcia wyrównawcze będą odbywały się na terenie szkoły (do której uczeń
uczęszcza) w dni od poniedziałku do piątku, w godzinach pozalekcyjnych (1 godzina
lekcyjna w tygodniu).
 Zajęcia wyrównawcze obejmują przynajmniej 8100 godzin zajęć w tym:
 3600 godzin z matematyki w Szkołach Podstawowych;
 1260 godzin z matematyki w Gimnazjach;
 1980 godzin z j. obcych w Szkołach Podstawowych;
 1260 godzin z j. obcych w Gimnazjach.
b) Edukacyjnych programach wakacyjnych:
 zadanie obejmuje realizację zajęć wakacyjnych dla uczniów w formie 5-cio
dniowych półkolonii, w godzinach od 9:00 do 14:00.
 tematyka zajęć związana z podnoszeniem kompetencji kluczowych
(matematycznych, informatycznych, językowych: j. angielski i j. niemiecki) w formie
praktycznej uzupełniona zajęciami rekreacyjno-sportowymi, zajęciami terenowymi
itp.
 Uczestnikom półkolonii zapewnione zostanie wyżywienie oraz opieka.
 Edukacyjne programy wakacyjne odbędą się w lipcu/sierpniu 2017 r. na terenie
szkoły (do której uczeń uczęszcza).
c) Wyjazdach edukacyjnych:
 zadanie dotyczy zorganizowania wyjazdów edukacyjnych dla uczniów ze Szkół
Podstawowych i Gimnazjów Gminy Chojnice biorących udział w projekcie do
Centrum Hewelianum w Gdańsku/Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.
 Wyjazdy edukacyjne do jednego z centrów nauki będą odbywały się w terminie od
poniedziałku do piątku w godzinach lekcyjnych.
 w Wyjazdach edukacyjnych wezmą udział wszyscy uczniowie zakwalifikowani do
projektu.
 w ramach wyjazdów edukacyjnych uczestnikom zapewnione zostanie autokar,
bilety wstępu oraz opieka. Wyżywienie w trakcie wyjazdu uczestnik jest
zobowiązany zapewnić we własnym zakresie.
Czas realizacji zadań w ramach projektu - od 01.09.2016 r. do 30.10.2018 r.
Udział w zadaniach realizowanych w ramach projektu jest dobrowolny.
Koszt organizacji zadań w ramach projektu pn. „Stawiamy na Edukację” ponoszony jest
przez Gminę Chojnice oraz Partnera Projektu firmę LEARNETIC S.A.
Gmina nie zapewnia transportu uczniów na edukacyjne programy wakacyjne.

9. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z harmonogramem zajęć, pod nadzorem wykonawców
posiadających odpowiednie kwalifikacje.
10. Uczeń lub uczennica mogą brać udział w kilku formach wsparcia – przy czym warunkiem
uczestnictwa w Edukacyjnych programach wakacyjnych jest zakwalifikowanie się ucznia na
Zajęcia wyrównawcze.

Procedura naboru uczniów

1. Dyrektorzy szkół/wychowawcy klas przeprowadzą w szkołach spotkania informacyjne
z uczniami i rodzicami, których celem będzie zapoznanie z założeniami i celami projektu
oraz zachęcenie do udziału w nim.
2. Warunkiem umieszczenia uczestnika na liście rankingowej dla wybranego/wybranych
rodzajów zajęć jest wypełnienie i złożenie w sekretariacie Szkoły (do której uczeń
uczęszcza) lub u Wychowawcy klasy Deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz
z oświadczeniami, stanowiącej Załącznik do niniejszego Regulaminu.
3. Na podstawie złożonych Deklaracji uczestnictwa w projekcie Komisja rekrutacyjna
kwalifikuje uczestnika do udziału w projekcie lub w przypadku braku miejsc określonych
w projekcie umieszcza go na liście rezerwowej (zastąpi on uczestnika, który z różnych
przyczyn będzie zmuszony do rezygnacji z udziału w projekcie).
4. Rekrutacja do projektu trwa w sposób ciągły. Oznacza to, iż w przypadku braku
beneficjentów ostatecznych rekrutacja będzie kontynuowana aż do uzyskania zakładanej
liczby beneficjentów ostatecznych.

Zasady rekrutacji na zajęcia realizowane w ramach projektu „Stawiamy na Edukację”

1. Zasady naboru na zajęcia wyrównawcze:
a) Warunkiem zakwalifikowania ucznia na zajęcia wyrównawcze jest wypełnienie
i złożenie w sekretariacie Szkoły (do której uczeń uczęszcza) lub u Wychowawcy klasy
Deklaracji uczestnictwa w projekcie;
b) Deklaracje będą podlegały weryfikacji przez nauczyciela prowadzącego dany
przedmiot (matematyka, język: angielski, niemiecki), który biorąc pod uwagę problemy
i potrzeby edukacyjne danego ucznia ustali listę rankingową (kolejność na liście)
z danej formy wsparcia;
c) Uczniowie, którzy nie zostali, z braku miejsc, zakwalifikowani do udziału w zajęciach,
zostają umieszczeni na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika z listy, na jego
miejsce zostaje zakwalifikowany kolejny w rankingu uczeń z listy rezerwowej.
2. Zasady naboru na Edukacyjne programy wakacyjne:
a) Warunkiem zakwalifikowania ucznia na Edukacyjne programy wakacyjne jest
wypełnienie i złożenie w sekretariacie Szkoły (do której uczeń uczęszcza) lub
u Wychowawcy klasy Deklaracji uczestnictwa w projekcie;

b) Warunkiem uczestnictwa w Edukacyjnych programach wakacyjnych jest
zakwalifikowanie się ucznia na Zajęcia wyrównawcze.
3. Zasady naboru na Wyjazdy edukacyjne:
a) Warunkiem zakwalifikowania ucznia na Wyjazdy edukacyjne jest wypełnienie
i złożenie w sekretariacie Szkoły (do której uczeń uczęszcza) lub u Wychowawcy klasy
Deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Obowiązki uczestnika projektu

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
a) rzetelnego uczestnictwa w zajęciach przewidzianych w ramach projektu,
w wyznaczonych terminach.
b) wypełniania testów umiejętności dla celów ewaluacji i monitorowania projektu.
c) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbania o sprzęt i pomoce
otrzymane/wykorzystywane podczas realizacji projektu, a także do stosowania się do
poleceń wydawanych przez osoby zaangażowane w realizację projektu (dot. zakresu
realizacji projektu).
d) wypełnienia w trakcie trwania zajęć ankiet ewaluacyjnych.
2. Beneficjent dopuszcza usprawiedliwione nieobecności Uczestnika Projektu spowodowane
chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi.
3. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników
projektu w przypadku:
a) na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego wraz z podaniem przyczyny
rezygnacji. Podpisany wniosek uczestnik przedkłada sekretariacie szkoły (do której
uczeń uczęszcza), który niezwłocznie informuje o tym Beneficjenta projektu,
b) na wniosek osoby prowadzącej zajęcia lub wniosek dyrektora szkoły uzasadniony
rażącym naruszeniem zasad uczestnictwa w zajęciach,
c) rezygnacji Uczestnika Projektu z nauki w szkole biorącej udział w projekcie, na
podstawie informacji uzyskanej od dyrektora szkoły,
d) w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia ponad 20 % zajęć.

Postanowienia końcowe

1. Gmina Chojnice oraz Learnetic S.A. zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym
„Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” lub wprowadzenie dodatkowych
postanowień.
2. O zaistniałych zmianach Beneficjent niezwłocznie poinformuje Uczestnika Projektu.
3. W kwestiach nieregulowanych w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”
prawo do podjęcia ostatecznej decyzji posiada Beneficjent Projektu.
4. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest w szkołach realizujących
projekt oraz siedzibie Beneficjenta tj. w Urzędzie Gminy w Chojnicach oraz za
pośrednictwem E-dziennika Szkół.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 stycznia 2017 roku i obowiązuje przez cały czas
trwania projektu.
6. Załączniki do Regulaminu:
a) Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

