
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

                                                          

 

REGULAMIN  

określający procedury uczestnictwa i rekrutacji  w projekcie systemowym p.t,  

„Nowa jakość” Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas  I-III  szkół 

podstawowych  w Gminie  Mielec” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i rekrutacji  w projekcie: „Nowa 

jakość”  
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach, Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, 

Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 

edukacyjnych”  

3. Projekt systemowy „Nowa jakość” realizowany jest zgodnie z umową Nr UDA – 

POKL 09.01.02-18-176/11 z dnia 10.01.2012 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem 

Pracy w Rzeszowie zwanym „Instytucją Pośredniczącą”,. 

4. Beneficjentem (Wnioskodawcą) jest Gmina Mielec, a realizatorem Szkoły 

Podstawowe Gminy Mielec. 

5. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Gminy Mielec ul. Jadernych 6 

6. Okres realizacji zajęć w ramach projektu: 02.01.2012r. – 30.06.2012r. 

7. Regulamin uczestnictwa w projekcie określa: 

a. kryteria uczestnictwa w projekcie, 

b. zasady rekrutacji  

c. zasady organizacji zajęć oraz uczestnictwa zajęciach  

d. zasady ukończenia i rezygnacji z udziału w projekcie 
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§ 2 

SŁOWNIK POJĘĆ 

 Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: 

 Projektodawca/Wnioskodawca – Gmina Mielec 

 Realizator Projektu –9 Szkół Podstawowych Gminy Mielec. 

 Instytucja Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

 Beneficjent Ostateczny (BO) / Uczestnik / Członek grupy docelowej – 

zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie osoba z 

gminy Mielec, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy 

 UE – Unia Europejska  

 EFS – Europejski Fundusz Społeczny 

 Projekt – „Nowa jakość”  

 Strona internetowa Wnioskodawcy – www.gmina.mielec.pl  

 Biuro Projektu – Gmina Mielec, ul Jaderncyh 6 ,39-300 Mielec 

  

§ 3 

CEL I ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

1.       Celem głównym projektu  jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego 

rozwoju dziewcząt i chłopców klas I-III SP w Gminie Mielec oraz stworzenie w tych 

szkołach warunków umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę  z uczniami 

poprzez wyposażenie bazy w materiały dydaktyczne. 

2.       Realizacja celów szczegółowych: 

a.  Wyrównanie niedoborów i zaburzeń rozwojowych w zakresie czytania i pisania u 

zdiagnozowanych z tymi problemami dz/ch  

 b.    Wyrównanie niedoborów i zaburzeń rozwojowych w zakresie umiejętności mat. i 

logicznego myślenia u zdiagnozowanych z tymi problemami dz/ch 

c. Skorygowanie wad wymowy i ukształtowanie poprawnych nawyków artykulacji u 

zdiagnozowanych z tymi problemami dz/ch 

d. Rozwój uzdolnień matematyczno-przyrodniczych u dz/ch, u których zdiagnozowano 

określone predyspozycje. 

e. Stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i 

wspomagających indywidualną pracę z dz/ch poprzez wyposażenie bazy szkół w niezbędne 

materiały dydaktyczne. 

 

http://www.gmina.mielec.pl/
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§ 4 

ZAKRES WSPARCIA 

1.      Zajęcia będą realizowane w dziewięciu szkołach podstawowych Gminy Mielec 

2.      Projekt obejmuje następujące formy wsparcia: 

SZKOŁA Rodzaj zajęć Ilość 

uczestników 

Ilość godzin/ 

grup 

SP 1- 

prowadzenie 

zajęć w SP 

Wola Mielecka 

1. Zajęcia  dla dzieci ze specyficznymi 

trudnościami w czytaniu i pisaniu, w 

tym zagrożonych ryzykiem dysleksji 

6 dzieci 

(2dz/4ch.) 

2 gr (2x30godz) 

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w 

zdobywaniu umiejętności 

matematycznych 

2 dzieci (2ch) 1gr(30godz.) 

3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z 

zaburzeniami rozwoju mowy 

12 dzieci 

(5dz/7ch) 

3gr(3x30godz.) 

  20 dzieci 6 GRUP 

SP 2 

prowadzenie 

zajęć w SP 

Rydzów 

Zaj. ze specyficznymi trudnościami w 

czyt. i pisaniu., w tym zagrożonych 

ryzykiem dysleksji 

8 dzieci 

(3dz/5ch.) 

2gr(2x30godz.) 

3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z 

zaburzeniami rozwoju mowy 

8 dzieci 

(2dz/6ch.) 

2gr(2x30godz.) 

Zajęcia  rozwijające zainteresowania 

uczniów szczególnie uzdolnionych w 

zakresie nauk matematyczno- 

przyrodniczych 

6 dzieci 

(3dz/3ch.) 

2gr(2x30godz.) 

  22 dzieci 6 GRUP 

SP 3- 

prowadzenie 

zajęć w SP 

Podleszany 

1. Zajęcia  dla dzieci ze specyficznymi 

trudnościami w czytaniu i pisaniu, w 

tym zagrożonych ryzykiem dysleksji 

16 dzieci 

(7dz/9ch.) 

2gr(2x30godz.) 

3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z 

zaburzeniami rozwoju mowy 

8 dzieci 

(3dz/5ch.) 

2gr(2x30godz.) 

Zajęcia  rozwijające zainteresowania 

uczniów szczególnie uzdolnionych w 

zakresie nauk matematyczno- 

przyrodniczych 

14 dzieci 

(9dz/5ch.) 

2gr(2x30godz.) 

  38 uczniów 6 GRUP 
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SP 4- 

prowadzenie 

zajęć w SP 

Książnice 

1. Zajęcia  dla dzieci ze specyficznymi 

trudnościami w czytaniu i pisaniu, w 

tym zagrożonych ryzykiem dysleksji 

4 dzieci (4ch) 1gr(30godz.) 

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w 

zdobywaniu umiejętności 

matematycznych 

3 dzieci (2dz/1ch) 1gr(30godz.) 

3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z 

zaburzeniami rozwoju mowy 

3 dzieci (3ch) 1gr(30godz.) 

Zajęcia  rozwijające zainteresowania 

uczniów szczególnie uzdolnionych w 

zakresie nauk matematyczno- 

przyrodniczych 

8 dzieci (6dz/2ch) 

- 

1gr(30godz.) 

  18 uczniów 4 GRUPY 

SP 5 - 

prowadzenie 

zajęć w SP 

Rzędzianowice 

1. Zajęcia  dla dzieci ze specyficznymi 

trudnościami w czytaniu i pisaniu, w 

tym zagrożonych ryzykiem dysleksji 

8 dzieci (2dz/6ch) 1gr(30godz.) 

3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z 

zaburzeniami rozwoju mowy 

4 dzieci (2dz/2ch) 1gr(30godz.) 

Zajęcia  rozwijające zainteresowania 

uczniów szczególnie uzdolnionych w 

zakresie nauk matematyczno- 

przyrodniczych 

8 dzieci (5dz/3ch) 1gr(30godz.) 

  20 uczniów 3 GRUPY 

SP 6 - 

prowadzenie 

zajęć w SP 

Złotniki 

3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z 

zaburzeniami rozwoju mowy 

4 dzieci (3dz/1ch) 1gr(30godz.) 

Zajęcia  rozwijające zainteresowania 

uczniów szczególnie uzdolnionych w 

zakresie nauk matematyczno- 

przyrodniczych 

8 dzieci (4dz/4ch) 1gr(30godz.) 

  12 uczniów 2 GRUPY 

SP 7 - 

prowadzenie 

zajęć w SP 

Chrząstów 

1. Zajęcia  dla dzieci ze specyficznymi 

trudnościami w czytaniu i pisaniu, w 

tym zagrożonych ryzykiem dysleksji 

8 dzieci (1dz/7ch) 1gr(30godz.) 

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w 

zdobywaniu umiejętności 

matematycznych 

8 dzieci (4dz/4ch) 1gr(30godz.) 
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3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z 

zaburzeniami rozwoju mowy 

4 dzieci (1dz/3ch) 1gr(30godz.). 

  20 uczniów 3 GRUPY 

SP 8 - 

prowadzenie 

zajęć w SP 

Chorzelów 

1. Zajęcia  dla dzieci ze specyficznymi 

trudnościami w czytaniu i pisaniu, w 

tym zagrożonych ryzykiem dysleksji 

10 dzieci 

(4dz/6ch) 

2gr(2x30godz.) 

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w 

zdobywaniu umiejętności 

matematycznych 

6 dzieci (2dz/4ch) 1gr(30godz.) 

Zajęcia  rozwijające zainteresowania 

uczniów szczególnie uzdolnionych w 

zakresie nauk matematyczno- 

przyrodniczych 

24 dzieci 

(10dz/14ch) 

3gr(3x30godz.). 

3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z 

zaburzeniami rozwoju mowy 

-8 dzieci 

(3dz/5ch) 

2gr(2x30godz.) 

  48 uczniów 8 GRUP 

SP 9- 

prowadzenie 

zajęć w SP 

Trześń 

1. Zajęcia  dla dzieci ze specyficznymi 

trudnościami w czytaniu i pisaniu, w 

tym zagrożonych ryzykiem dysleksji 

8 dzieci 

(4dz/4ch.) 

1gr(30godz.) 

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w 

zdobywaniu umiejętności 

matematycznych 

-8 dzieci 

(3dz/5ch) 

1gr(30godz.) 

3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z 

zaburzeniami rozwoju mowy 

8 dzieci (4dz/4ch) 2gr(2x30godz.) 

Zajęcia rozwijające zainteresowania 

uczniów szczególnie uzdolnionych w 

zakresie nauk matematyczno- 

przyrodniczych 

8 dzieci 

(3dz/5ch.) 

1gr(30godz.) 

  32 uczniów 5 GRUP 

3.  Zajęcia dla uczniów będą odbywały się  dwa razy w tygodniu. Czas trwania zajęć 

(45minut lub 60 minut) wynika z ich rodzaju i przepisów oświatowych. 

5.      Projekt zakłada zapewnienie kadry pedagogicznej posiadającej kwalifikacje w 

zakresie edukacji szkolnej. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o  opracowane przez 

nauczycieli własne programy nauczania. 
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§ 5 

KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW NA ZAJĘCIA 

1. Rekrutację uczestników Projektu przeprowadzają powołane zarządzeniem Dyrektora Szkoły 

Komisje Rekrutacyjne 
2. Rekrutacja odbędzie się w terminie od 10 stycznia 2012 r. do 27 stycznia 2012 r.  

3. Dokumenty rekrutacyjne będzie można otrzymać od dyrektorów lub na spotkaniach 

informacyjnych oraz do pobrania na stronie internetowej www 

4. Grupę docelową projektu będą stanowiły dzieci, które zostały zdiagnozowane w III 

kwartale 2011 pod kątem występowania problemów edukacyjnych wymagających wsparcia 

oraz dzieci szczególnie uzdolnione. Planuje się objąć projektem wszystkie dzieci wymagające 

wsparcia odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, stąd wszystkie dzieci objęte projektem 

otrzymają tę samą ofertę edukacyjną. 

 

5. Do projektu w wyniku procesu rekrutacji planowane jest zakwalifikowanie (łącznie ze 

wszystkich szkół) 230 uczniów klas I-III( wg przeprowadzonej już diagnozy potrzeb 

 

6. W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby  

uczestników projektu, zastrzega się możliwość wyznaczenia dodatkowych terminów 

składania dokumentów rekrutacyjnych.  

 

7. Rekrutacja uczestników do Projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych  

szans.  

 

8. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:  

a) przeprowadzenie diagnozy przez nauczycieli uczących w kl. I-III,  

c) podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu do Projektu;  

d) poinformowanie uczestnika o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie.  

b)wypełnienie, podpisanie i złożenie przez kandydatkę/kandydata dokumentów  

rekrutacyjnych do dyrektorów szkół, które zwierają:  

· deklaracje uczestnictwa w Projekcie;  

· zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Projektu,  

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku 

9. Potwierdzeniem uczestnictwa w projekcie będzie wpisanie ucznia na listę  

Beneficjentów Ostatecznych Projektu.  

 

10. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowane do udziału  

w projekcie, będą umieszczone na liście rezerwowej.  

 

11. W przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z udziału w Projekcie, osoby  

z listy rezerwowej otrzymają propozycje przystąpienia do Projektu. 

§ 6 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

1. Zajęcia będą realizowane w szkołach macierzystych, w których uczeń realizuje 

obowiązek szkolny.  

2. Liczebność grup wynika ze specyfiki zajęć i przepisów prawa oświatowego. 
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3. Szczegółowe plany zajęć zostaną wywieszone w szkołach objętych projektem. 

4. Nadzór pedagogiczny nad realizacją zajęć będą sprawować dyrektorzy 

poszczególnych szkół zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mielec nr  

§ 7 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

1. Każdy uczestnik i uczestniczka projektu zobowiązuje się do: 

a. systematycznego uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu zgodnie z ustalonym 

harmonogramem zajęć, 

b. wypełniania ankiet ewaluacyjnych i testów umiejętności dla celów ewaluacji 

i monitorowania projektu, 

c. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić ich udział 

w projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności na zajęciach, 

d. zapoznania się z treścią i przestrzeganie niniejszego Regulaminu. 

2. Udzielenie wsparcia w ramach projektu zaprzestaje się w przypadku: 

a. przerwania przez uczestnika / uczestniczki 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.  

§ 8 

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH 

1.      Uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach w wymiarze co najmniej 70% 

czasu przewidywanego programem. 

2.      Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do usprawiedliwienia nieobecności 

uczestnika. 

3. Informacje związane z deklaracją uczestnictwa w projekcie, w imieniu osoby 

niepełnoletniej udziela opiekun prawny. 

4.      W przypadku opuszczenia 30 % zajęć bez usprawiedliwienia w ciągu jednego 

semestru uczeń zostaje skreślony z listy uczestników projektu. 

5.      Decyzję o skreśleniu uczestnika z listy zajęć podejmuje dyrektor danej szkoły. 

O swojej decyzji powiadamia pisemnie koordynatora projektu. 

6.      Uczestnika zobowiązuje się do uczestnictwa w mierzeniu efektów realizacji projektu 

w okresie trwania zajęć i w przypadku takiej konieczności po zakończeniu projektu. 

7. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany zawiadomić dyrektora danej szkoły 

o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach uczestnika w formie pisemnej wraz 

z wyjaśnieniem. Dyrektor przekazuje informację pisemną do koordynatora projektu. 

§ 9 

ZASADY ODPŁATNOŚCI 

1.      Zajęcia realizowane w ramach projektu współfinansowane są ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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2. Dofinansowanie Unii Europejskiej zajęć realizowanych w ramach projektu wynosi 

85%. 

3. Pozostałą część ponosi Budżet Państwa – 15% 

4. Uczestnicy zajęć nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu realizacji projektu. 

§ 10 

REALIZACJA ZAJĘĆ PRZEZ NAUCZYCIELA. 

 

Do zadań nauczyciela realizującego zajęcia w ramach projektu należy: 

 

1) Udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej Projektu beneficjentów ostatecznych zgodnie z 

przyjętym regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,, 

2) Stworzenie bazy uczestników projektu i monitorowanie uczestnictwa, 

3) Opracowanie szczegółowego harmonogramu prowadzenia zajęć dodatkowych, z 

uwzględnieniem założeń zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 

uzgodnionego z Dyrektorem Szkoły i zatwierdzonym przez Koordynatora, w terminie 3 dni 

od dnia podpisania umowy 

4) Opracowanie indywidualnego programu dydaktycznego zajęć dodatkowych, który będzie 

zawierał propozycję działań w powiązaniu ze zdiagnozowanymi problemami i potrzebami, w 

terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy dla grup w wymiarze po 30 godziny dla każdej 

grupy. Program wymaga akceptacji przez  dyrektora szkoły w której odbywają sie zajęcia 

oraz zatwierdzeniu przez Koordynatora  

5)  Realizacja zajęć zgodnie z opracowanym  indywidualnym programem nauczania w 

ramach projektu  

6)Przeprowadzenie 30  godzin zajęć specjalistycznych trwających w zależności od specyfiki 

rodzaju zajęć od 45 do 60 minut. Prowadzenie listy obecności dzieci na każdej godzinie zajęć 

oraz prowadzenie dziennika zajęć, w którym wpisywane będą tematyka zajęć 

7 ) Opracowanie ankiet ewaluacyjnych. 

8.) opracowanie „stanu wyjściowego” projektu tzn. stanu wiedzy i umiejętności 

uczestników projektu zakwalifikowanych do poszczególnych zajęć dydaktycznych, 

 obserwacja w postępów dzieci  w nauce oraz ich postaw i motywacji do nauki, zgodnie z 

rezultatami miękkimi projektu, 

9.) sporządzanie sprawozdań miesięcznych dotyczących ilości zrealizowanych godzin zajęć i 

liczby uczniów uczestniczących w zajęciach,  

10) sporządzenie dwóch sprawozdań (w terminie do 30. 03 2012 i do 30.06 2012)  z postępu 

rzeczowego realizacji projektu uwzględniających tematykę, sposób realizacji celów, 

osiągnięte rezultaty, wykorzystanie materiałów i pomocy dydaktycznych, informację o 

przeprowadzonych testach, ankietach i ich wynikach.  

11) gromadzenie dokumentacji związanej z zajęciami dydaktycznymi. 

12) znajomość zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz tolerancji, a także stosowanie 

jej w pracy z dziećmi i we współpracy z rodzicami. 

13) Wykorzystywanie powierzonych pomocy dydaktycznych i materiałów w sposób zgodny 

z ich przeznaczeniem i gospodarny. 

14) Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom uczestniczącym w zajęciach. 

15) Współpraca z rodzicami i nauczycielami uczącymi dzieci w zakresie korygowania i 

zaspokajania zdiagnozowanych problemów i potrzeb 

16) Współpraca z dyrektorem szkoły, koordynatorem  oraz asystentem koordynatora w 

zakresie prawidłowej realizacji powierzonych zadań.  

 17) Wykonywanie innych zadań zleconych przez koordynatora bądź jego asystenta. 



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

18) Przestrzeganie przepisów dotyczących promocji oraz oznakowanie pomocy 

dydaktycznych i materiałów projektu w ramach PO KL zgodnie z wytycznymi Instytucji 

Pośredniczącej i Wdrażającej. 

§ 11 

ZASADY MONITORINGU I EWALUACJI 

 

1. Uczestnicy projektu  podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 

2. Monitoring i ewaluacja będą polegały na zbieraniu, analizowaniu i interpretowaniu 

ilościowych i jakościowych danych celem zapewnienia zgodności realizacji projektu 

z zakładanymi rezultatami oraz sprawdzenia skuteczności podjętych działań. 

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia prowadzą bieżący monitoring osiągnięć uczniów na 

zajęciach. 

4. Monitorowanie realizowanych zajęć odbywać się będzie poprzez: kontrolę frekwencji 

na zajęciach, obserwacje i rozmowy z uczestnikami. 

5. Rezultaty twarde w ramach projektu będą mierzone za pomocą ocen opisowych na 

początku w połowie i na końcu realizacji projektu. 

6. Rezultaty miękkie w ramach projektu będą mierzone za pomocą ankiet, kart obserwacji 

nauczycieli prowadzących zajęcia, opinii zespołów nauczycielskich, na początku  w 

połowie  i na  końcu realizacji projektu. 

§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin Uczestnictwa w Projekcie wchodzi w życie z dniem 10.01.2012 

roku. 

2. Beneficjent Ostateczne zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Uczestnictwa w 

Projekcie w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub 

dokumentów programowych. 

3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje 

Koordynator Projektu. 

5. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu. 

6.  Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu, w szkołach biorących udział w projekcie 

oraz na stronie internetowej Gminy Mielec. 

7. Integralną częścią Regulaminu stanowią załączniki nr 1,2,3 

                 

 

 

 Załącznik nr 1-Ddeklaracje uczestnictwa w projekcie systemowym 

 Załącznik nr 2   Zgoda  na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Projektu,  

 Załącznik nr 3  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku 


