Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
pn. „Mały człowiek – duże perspektywy” (nr RPDS.10.02.02-02-0014/17)
§1
Postanowienia ogólne
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Projekt „Mały człowiek – duże perspektywy” (nr RPDS.10.02.02-02-0014/17) realizowany jest przez
Fundację Familijny Poznań, ul. Staszica 15, 60-526 Poznań w ramach poddziałania
10.2.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
i akceptuję ich zapisy.
Celem głównym jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw
i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia,
szczególnie ze specjalnymi potrzebami. Cel osiągnięty zostanie poprzez rozszerzenie oferty dydaktycznej
PSP Marco Polo o dodatkowe zajęcia dydaktyczne przez dwa lata szkolne oraz wsparcie nauczycieli w
kreowaniu zajęć dydaktycznych odpowiadających na potrzeby dzieci.
Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2017 do 30.06.2019 roku. Zajęcia dodatkowe rozpoczną się
od października 2017.
Regulamin Uczestnictwa w Projekcie dotyczy wsparcia dla Uczestników projektu (uczniów, nauczycieli)
określa zakres wsparcia, kryteria uczestnictwa i procedurę rekrutacji, prawa i obowiązki Uczestników
Projektu, zasady monitoringu oraz rezygnacji i skreślenia z listy Uczestników Projektu.
Regulamin Uczestnictwa ma charakter aktu wewnętrznego.
Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuwzględnionych
w regulaminie, pozostaje w gestii Koordynatora Projektu.
Niezbędne informacje dotyczące realizacji projektu dostępne są na stronie internetowej
http://spmarcopolo-wroclaw.familijnywroclaw.pl.
§2
Definicje
Wyjaśnienie pojęć używanych w niniejszym regulaminie:
Projektodawca – Fundacja Familijny Poznań, ul. Staszica 15, 60-526 Poznań.
Uczestnik Projektu – uczeń, nauczyciel PSP Marco Polo;
Projekt – Projekt pn. „Mały człowiek – duże perspektywy” (nr RPDS.10.02.02-02-0014/17)
Koordynator Projektu – osoba zarządzająca projektem.

§3
Zakres wsparcia dla Uczestników Projektu
1.
2.
3.

Wsparcie jest skierowane do wszystkich uczniów oraz 4 nauczycieli Szkoły Podstawowej Marco Polo,
zamieszkałych w województwie dolnośląskim.
Wsparcie polega na objęciu zajęciami dodatkowymi uczniów PSP Marco Polo oraz szkoleniami
specjalistycznymi niezbędnymi do ich przeprowadzenia 4 nauczycieli PSP Marco Polo.
Od Uczestników Projektu nie będą pobierane żadne dodatkowe opłaty z tytułu zapewnionego wsparcia.
§4
Kryteria uczestnictwa w Projekcie i procedura rekrutacji

1.
2.

Rekrutacja do projektu polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i złożenia go w szkole do dnia
29.09.2017 r.
Kryteria uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia przedstawia poniższe tabela.

Dla uczniów
forma wsparcia
Robotyka

Dla kogo
24 uczniów (2 grupy)

Z Numiconem za pan brat

I i II klasy w roku szkolnym 2017/2018
II i III klasy w roku szkolnym 2018/2019
II i III klasy w roku szkolnym 2017/2018
III i IV w roku szkolnym 2018/2019
Wszyscy uczniowie szkoły

Zajęcia przyrodnicze
„Co słonko widziało”
Zajęcia matematyczne
„LEGO, COGITO, AGO”
Zajęcia z psychologiem
„Walka z agresją”
Zajęcia terapeutyczne
Biofeedback
Klub reportera
Dla nauczycieli
forma wsparcia
Szkolenie Biofeedback
Szkolenie
przygotowujące
prowadzenia zajęć z robotyki
3.
4.

5.

6.
7.

do

Zapisy
Decyduje
kolejność
zgłoszeń- sekretariat
U wychowawcy
U wychowawcy
U wychowawcy

Szczegółowe informacje u psychologa
szkolnego
Szczegółowe informacje u psychologa
szkolnego
Min.15 uczniów

U psychologa

Dla kogo
psycholog, pedagog
2 nauczycieli

Zapisy
U koordynatora projektu
U koordynatora projektu

U psychologa
W sekretariacie

Dla uczestników turnieju szachowego, zostaną przeprowadzone odrębne zapisy w trakcie roku szkolnego .
Na podstawie kolejności zgłoszeń zostaną utworzone listy Uczestników Projektu, zakwalifikowanych do
Projektu z uwzględnieniem podziału na rodzaj zajęć. Zakwalifikowany uczestnik złoży deklarację
uczestnictwa w projekcie.
Kompletność złożonych dokumentów będzie podlegała weryfikacji przez Komisję Rekrutacyjną,
w składzie: Koordynator Projektu, Dyrektor PSP Marco Polo oraz pracownik administracyjny PSP Marco
Polo.
Osoby zgłaszające się do udziału w projekcie po zakończeniu procesu rekrutacji, w przypadku wolnych
miejsc będą dopisywane wg kolejności zgłoszeń.
Rekrutacja jest otwarta i odbywa się z poszanowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
§5
Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu

1. Obecność na zajęciach będzie monitorowana na podstawie dzienników obecności prowadzonych przez
prowadzących.
2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do udzielania niezbędnych informacji związanych
z uczestnictwem w projekcie.
3. Uczestnik ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, przekazanych Projektodawcy,
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).

§6
Zasady monitoringu Uczestników Projektu
1.

2.

Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać Projektodawcy dane niezbędne do wypełnienia danych
uczestników projektu w sl2014 (Centralny system teleinformatyczny wykorzystywany w procesie rozliczania
Projektu oraz komunikowania z Instytucją Zarządzającą). Dane te Projektodawca zbiera w formie formularza
zgłoszeniowego.
Uczestnik Projektu zobowiązuje się do niezwłocznego informowania o zmianie danych osobowych i
teleadresowych.

3.

4.

Uczestnik Projektu już na etapie rekrutacji, akceptuje zasady ewaluacji Projektu,
co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o wyrażeniu zgody na udostępnianie
i przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i
ewaluacji Projektu.
§7
Zasady rezygnacji i skreślenia z listy Uczestników Projektu

1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie może nastąpić z ważnej przyczyny i wymaga złożenia pisemnego
oświadczenia wraz z podaniem przyczyn rezygnacji.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przez Uczestnika Projektu, na jego miejsce zostanie
zakwalifikowana kolejna osoba.
3. Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników
w następujących przypadkach:
a) naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu;
b) naruszenia przez Uczestnika Projektu zasad współżycia społecznego;
c) nieusprawiedliwionej nieobecności powyżej 2 tygodni;
§9
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
5.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.09.2017 roku.
Projektodawca
zastrzega
sobie
prawo
do
zmiany
Regulaminu.
Informacja
o każdorazowej zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu.
Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Uczestnictwa
w Projekcie na formularzu zgłoszeniowym.
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej PSP Marco Polo.
Skargi i wnioski dotyczące realizacji Projektu kierować można w formie pisemnej do Koordynatora Projektu
na adres Biura Projektu.

Koordynator Projektu
Wrocław, 11.09.2017

