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REGUTAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

w proiekcle ,,Zdobycie wiedzy - kluczem do sukcesu"

Proiekt iest wsp6lfinonsowany ze irodkiw Europejskiego Funduszu Spolecznego, w ramach
Regionolnego Programu Operocyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego na lata 2074-2020,

Osi Priorytetowej lll Kompetencje i kwalifikacje,

Dzialania 3.7 Ksztolcenie i edukacja,

Poddzialania 3.1.2. Wzmocnienie atrokcyjnoici i podniesienie jokolci oferty edukacyjnej
w zakresie ksztalcenia o96lnego, ukierunkowonej na rozwoj kompetencji kluczowych.

§1.POSTANOWiEN!A OG6LNE

t. Niniejszy regulamin okreSla zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie pn. ,,Zdobycie
wiedzy-kluczem do sukcesu".

2. Projekt jest wsp6ffinansowany ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego na lata201,4-
2020 dla osi priorytetowej: lll. Kompetencje i kwalifikacje, dla dziatania: 3.1. Ksztalcenie
iedukacja, dla poddzialania:3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjnoSciipodniesienie jakoScioferty
edukacyjnej w zakresie ksztatcenia og6lnego, ukierunkowanej na rozwoj kompetencji
kluczowych.

3. Beneficjentem projektu jest Gmina Brafisk. Partnerami i realizatorami projektu sq Szkola
Podstawowa im. Jana Pawla ll w Holonkach wraz ze Szkolq Filialnq im. Ks. Kardynala
Stefana Wyszyfiskiego w Chojewie i Szkola Podstawowa im. Por. lzydora Kolakowskiego
w Domanowie wraz ze Szkolq Filialnq w Swirydach.

4. Projekt przeznaczony jest dla uczni6w klas lV-Vl Szkoty Podstawowej im. Jana Pawta ll
w Holonkach wraz Szkolq Filialnq im. Ks. Kardynala Stefana Wyszydskiego w Chojewie
iSzkoty Podstawowej im. Por. lzydora Kolakowskiego w Domanowie wraz z Szkolq Filialnq
w Swirydach, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina Brafisk.

PrOiekt realizowanyjest w termin:e od 01.08.2017r.do 31.07.2019r.

UdzialwewszystkichformachwsparciarealizowanychwramachprojektulestdObrOwolny

i bezplatny.

7. Uczestnikami projektu mogA zostai uczniowie/uczennice zamieszkujqcy na terenie
wojew6dztwa podlaskiego, kt6rzy na dziei rozpoczqcia udzialu w projekcie uczqszczajq do
w/w szk6t podstawowych, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina Brahsk oraz
wchodzq w sklad grupy docelowej projektu.

8. Celem gl6wnym projektu ,,Zdobycie wiedzy-kluczem do sukcesu" jest wzmocnienie
atrakcyjno5ci i podniesienie jakoSci oferty edukacyjnej w zakresie ksztalcenia og6lnego
ukierunkowanego na rozw6j kompetencji kluczowych. Uczniowie objqci wsparciem
w ramach projektu podniosq swoje kompetencje jqzykowe, matematyczne, przyrodnicze,
informatyczne, rozwinq uzdolnienia, zdobqdq wiedzq z zakresu przedsiqbiorczo5ci, pracy
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zespolowej oraz kreatywnoSci, innowacyjnoici, inicjatywno5ci. Uczniom udzielona

zostanie forma wsparcia w postaci stypendium. Zwiqkszenie kompetencji kluczowych

nastqpi lEcznie u 111 uczni6w (58 dziewczEt, 53 chlopc6w) w 100% pochodzacych

z teren6w wiejskich, zgodnie z diagnozq przeprowadzonq w szkolach, dla kt6rych organem
prowadzqcym jest Gmina Brarisk, w okresie 24 mieslecy trwania projektu. W ramach
projektu przeprowadzone zostanq zadania wskazane w 54.

9. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siq mo2liwosi zmiany proporcji plci w6r6d

uczestnik6w projektu.

10. Biuro Projektu mie5ci siq w pokoju nr 5 budynku UrzQdu Gminy Brafsk, ul. Rynek 8,

17-120 Braisk tel.: 85 737 50 31.

S 2. DEFINIOE

1. EFS - Europejski Fundusz Spoieczny.

2. RPO - Regionalny Program Operacyjny.

3. Projekt pn. ,,Zdobycie wiedzy-kluczem do sukcesu" - wsp6tfinansowany ze Srodk6w

Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego
Wojew6dztwa Podlaskiego na lala 2074-2020 dla osi priorytetowej: lll. Kompetencje i

kwalifikacje, dla dzialania: 3.1. Ksztalcenie i edukacja, dla poddzialania: 3.1.2

Wzmocnienie atrakcyjno6ci i podniesienie jako6ci oferty edukacyjnej w zakresie

ksztalcenia og6lnego, ukierunkowanej na rozw6j kompetencji kluczowych przeznaczony

jest dla uczni6w klas lV-Vl Szkoly Podstawowej im. Jana Pawla llw Holonkach wraz Szkolq

Filialnq im. Ks. Kardynala Stefana Wyszyhskiego w Chojewie iSzkoly Podstawowej im. Por.

lzydora Kolakowskiego w Domanowie wraz z Szkolq Filialnq w Swirydach, dla kt6rych

organem prowadzqcym jest Gmina Bradsk realizowany jest w terminie od 01.08.2017 r. do

3t.07 .2019 r.

4. Biuro projektu- pok. nr 5 w budynku Urzqdu Gminy Bra6sk, przy ulicy Rynek 8,77-t2o
Bra risk

5. Beneficjent projektu-Gmina Brahsk ul. Rynek 8, 17-L20 Brahsk

5. Partner/ realizator projektu sE:

a) Szkola Podstawowa im. Jana Pawla ll w Holonkach wraz Szkolq Filialna im. Ks.

Kardynala Stefana Wyszyriskiego w Chojewie

b) Szkola Podstawowa im. Por. lzydora Kolakowskiego w Domanowie wraz z Szkolq

Filialnq w Swirydach.
7, Grupa docelowa: uczniowie klas lV- Vl szk6l podstawowych, dla kt6rych organem

prowadzqcym jest Gminy Brahsk tj. w/w
8. Uczestnik projektu - UP: uczefi/uczennica za kwalifikowany(a) do udzialu w projekcie

opisanym w 51.
9. Koordynator proiektu-zatrudniona w Urzqdzie Gminy Brarlsk osoba sprawujqca nadz6r

nad prawidlowq realizacjq zgodnie z harmonogramem, bud2etem, sprawujqca kontrolq

nad wdra2aniem Projektu, kontakty z lnstytucja Po6redniczqcq-tj. Urzqdem

Marszalkowskim Wojew6dztwa Podlaskiego. Odpowiedzialna z zarzqdzenie personelem,
przeplyw informacji, prowadzenie dokumentacji kadrowej iewaluacje calo6ciowq Projektu

10. Kierownik szkolny - zatrudniona w szkole osoba odpowiedzialna za rekrutacjq uczni6w,

bleiAcq logistyke, kontakty z nauczycielami, kontrolq i monitoring na szczeblu szkolnym

dokument6w merytorycznych i finansowych.
11. WoD- Wniosek o dofinansowania projektu.
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g 3. ZASADY REKRUTAOI

1. Rekrutacja do projektu bqdzie odbywai siQ w nastqpujacych terminach:
a) na rok szkolny 2017 /2O!8 od 22. 09.2077 do 26. 09.2Ot7 r. do godz. 15.00

b) na rok szkolny 2OL8/2079 od 22. 06. 2018 do 28. 06. 2018 r. do godz. 15.00

2. Dokumenty rekrutacyjne nale2y zloiyi w ww. terminach do punkt
rekrutacyjnych/informacyjnych znajdujqcych sig w siedzlbie Szk6i bqdqcych Realizatorami
projektu.

3. W przypadku mniejszej liczby uczestnik6w projektu zakwalifikowanych do udzialu ni2
przewidziana w projekcie Beneficjent poprzez ogtoszenie na tablicach ogloszeri Partner6w
oraz na stronie gminy i Realizator6w projektu wyznacza termin rekrutacji uzupelniajqcych.

4. lnformacja o rekrutacjioraz o planowanych dzialaniach projektowych zostanie przekazana
rodzicom/ opiekunom prawnym na zebraniach w szkolach, w gazetkach szkolnych i na

stronach internetowych Gminy Braisk i poszczeg6lnych szkolach:
a) Gmina Braisk: http://www. bra nsk. pll
b) Szkoty Podstawowej im. Por. lzydora Kolakowskiego w Domanowie (wraz ze Szkolq

Filialnq w Swirydach): httos://spdomanowo.edupage.orgl
c) Szkoty Podstawowej im. Jana Pawla ll w Holonkach (wraz ze Szkotq Filialnq w

Chojewie htto://spho lo n ki. ucoz. p l/
5. W szkole utworzony zostanie punkt rekrutacyjny/informacyjny, w kt6rym dostqpne bQdE

wszelkie informacje dotyczqce projektu oraz druki rekrutacyjne ipromocyjne (sekretariat
szkoly).

6. Na podstawie zlo2onych deklaracji Komisja Rekrutacyjna ustala listy os6b
zakwalifikowanych do udzialu w danych zajeciach oraz liste rezerwowE. Listy te zostana
wywieszone na tablicy ogloszeri w poszczeg6lnych szkolach w terminie:

a) na rok 2OL7l2O78 -27 09.2077 t.

b) na rok 2018/20I9 -29.06.201.8 r.
7. Uczef mo2e odwolai siq w ciagu 2 dni od decyzji Komisji do Kierownika Szkolnego.
8. Kierownik Szkolny rozpatruje odwolanie ucznia w ciqgu 2 dni i przekazuje swojq decyzje

zainteresowanem u uczniowi -

9. W przypadku malej iloSci zgloszei zostanE przeprowadzone indywidualne rozmowy
z uczniami i rodzicami w celu zachqcenia do udzialu w projekcie.

10. Na zajqcia rekrutowani bqdq uczniowie/uczennice zgodnle ze zdiagnozowanymi w kaZdej
ze szk6l ich indywidualnymi potrzebami, zainteresowaniam i i predyspozycjami.

11. Spelnienie zawartych w Formularzach Zgloszeniowych kffieri6w oceny zweryfikowane
zostanie przez KomisjQ Rekrutacyjnq.

12. Sklad komisji rekrutacyjnej i zasady jej funkcjonowania zawarte zostanq w zarzqdzeniu
Dyrektora Szkoly.

13. Uczniowie/uczennice mogE uczestniczyi w wiqcej nii jednej formie zajQi.
14. Rekrutacja uwzglqdnia zasady polityki r6wnych szans ir6wno5ci ptci.

15. W przypadku zgloszeh przewy2szajqcych liczbq miejsc, Komisja Rekrutacyjna, w oparciu o
kryteria, dokona wyboru uczni6w/uczennic do projektu i ustali kolejno6i na listach
rezerwowych. Osoby znajdujqce siq na li(cie rezerwowej bQdq mogly zostai wlqczone do
projektu w wyniku rezygnacji uczestnika projektu z listy zasadniczej.

Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego

'o"op#:x?r! 
uczem do su kcesu"

断。出∬乳認識|■



Fundusze
Europejskie
Program Region.lny

断。出∬乳鷺螺臨 ■

a)

b)

16. Warunkiem wziqcia udzialu w rekrutacji jest przynaleinosi do grupy docelowej oraz
wypelnienie Formularza Zgloszenia do projektu (Zaiacznik nr 1do niniejszego Regulaminu)
wraz z wymaganymi zalqcznikami izloienie go w okre5lonym terminie odpowiednio do:

a) 26.09 2017 r. w roku szkolnym 2077 /2018
b) 28.06.2018 r. w roku szkolnym 2OL8/2079

w sekretariacie szkoly okre6lonych w 92, ust 4. Dokumenty rekrutacyjne zostanq

udostqpnione na stronie: htto://www.bransk.oll
oraz na stronie internetowej szk6l:

https://spdomanowo.edu page.orgl

htto://spholonki.ucoz. oll
Dostqpne beda takie w sekretariatach szk6l okre6lonych w 52, ust 6 oraz w biurze
projektu.

17. Rekrutacja do projektu prowadzona bqdzie poprzez przyjmowanie zgioszei
uczni6w/uczennic do udzialu w projekcie skladanych przez ich rodzic6w/opiekun6w
prawnych.

18. Rekrutacja bqdzie skladai siq z dw6ch czq5ci:

1) Czq6i 1: Weryfikacja kryteri6w formalnych (ocena formalna) - na

podstawie formularza zgloszeniowego dotyczqcych uczni6w/uczennic

oceniona zostanie przynale2no3i do grupy docelowej.

2) CzqSi 2: Weryfikacja i przyznanie punkt6w za kryteria meMoryczne

C)

(ocena merytoryczna), tj.:

W przypadku uczni6w klasy lV weryfikacja odbqdzie siq na podstawie oceny opisowej
(w pierwszej kolejno5ci uczniowie wyr6inieni na koniec roku szkolnego poprzedzajqcego

udzial w projekcie)

W przypadku uczni6w klasy V-Vl weryfikacja odbqdzie sie na podstawie iredniej ocen

za ostatnie p6lrocze z przedmiot6w kluczowych objqtych projektem tj. jqzyka

angielskiego, przyrody, matematyki i informatyki. Srednia ocen z ww. przedmiot6w na

poziomie

powyZej 5,0-daje 5 punkt6w do k6lek przedmiotowych

4,9-4,5-4 pkt

4,4-4,0-3 pkt
3,9-3,5-2 pkt

3,4-3,0-1 pkt
Uczniowie ze Sredniq poniiej 3,0 w pierwszej kolejno5ci kwalifikujE siq do zajqf

dydaktyczno-wyr6wnawczych z poszczeg6lnych przedmiot6w.

Uczniowie ze Sredniq 5,0 i powyzej w pierwszej kolejno6ci kwalifikujq siq do zajqi k6lek

przedmiotowych i zajqt rozwijajqcych kompetencje jgzykowe, informatyczne,

matematyczne i przyrodnicze.

niepelnoprawnoSi
- na podstawie orzeczenia o niepelnosprawno6ci - 3 punkt;

- opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej - 2 punkty;
- objqcie ucznia pomocq psychologiczno-pedagogiczna w szkole - 1 punkt.

Weryfikowane na podstawie orzeczenia, opinii o niepelnosprawnoSci ucznia/uczennicy

aplikujacego do udzialu w projekcie lub opinii wychowawcy.
miejsce za mieszka nia
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W projekcie bqdq brali udzial tylko uczniowie zamieszkali na terenach wiejskich.
Weryfikowane na podstawie deklaracji uczestnlctwa w projekcie.

e) doch6d na jednego czlonka rodziny z miesiqca poprzedzaiacego zloienie dokument6w
rekrutacyjnych:
poni2ej 1000 zl netto - 3 punkty,
pomiqdzy 1000 zl netto a 1500 zl netto - 2 punkty,
pomiqdzy 1500 zl netto a 2000 zl netto - 1 punkt.
Powyzej 2000 zl netto - 0 punkt6w.

Doch6d weryfikowany bqdzie na podstawie oswiadczenia rodzica lub opiekuna prawnego
dziecka aplikujqcego do udzialu w projekcie.

f) dysfunkcje w rodzinie
- rodzina niepelna- - 1 punkt.
- przewlekle choroby w rodzinie (w tym choroba alkoholowa)- - 1 punkt.

weryfikacja na podstawie oiwiadczenia rodzica lub opiekuna prawnego dziecka
aplikujqcego do udzialu w projekcie.

g) wysoka motywacja rozwoju zainteresowari z przedmiot6w kruczowych obiqtych projektem
tj. jqzyka angielskiego, przyrody, matematyki i informatyki.

WeMikacja na podstawie opinii wychowawc6w - 1 punkt.

h) liczba dzieci w rodzinie:
4 lub wiecej- 4 punkty

3 - 3 punkty,

2 - 2 punkty,

1- 1 punkt;

weryfikowana na podstawie o6wiadczenia rodzica lub opiekuna prawnego dziecka
aplikujqcego do udzialu w projekcie.

19. stypendium szkolne za wysokie wyniki w nauce moze byi przyznane uczniowi/uczennicy,
kt6ry, zostal zakwalifikowany przynajmniej do jednego rodzaju zajei:. uzyskal5redniq ocen za ostatnie p6lrocze minimum 5,0;. w przypadku uzyskania liczby uczni6w ze Sredniq 5,0 i wyiej przekraczajacej

liczbq zaplanowanych stypendi6w w danym roku szkolnym pierwszefistwo ma
ucze6, kt6ry:

r otrzymal 3redniq ocen za ostatnie p6lrocze minimum 5,0 z przedmiot6w
kluczowych objqtych projektem tj. jqzyka angielskiego, przyrody, matematyki
ilnformatyki.

. nie otrzymal iadnej oceny dostatecznej,t otrzymal co najmniej bardzo dobrq ocenq z zachowania,. jest laureatem bqdi finalistq konkurs6w lub olimpiad przedmiotowych na
szczeblu minimum gminnym,
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. godnie reprezentuje szkolq w irodowisku biorqc udzial w akademiach

okoliczno6ciowych i innych imprezach,
. prezentuje swoje osiqgniqcia na terenie szkoly i jest zaanga2owany w

dzialalnoSi pozalekcyjna.

20. Stypendium szkolne za wysokie wyniki w nauce przyznaje siq na okres minimum 10

miesiqcy.

2L. Na podstawie powy2szych kryteri6w stworzone zostanq listy rankingowe, od najwiqkszej

liczby punkt6w do najmniejszej. W przypadku takiej samej ilo6ci punkt6w decydowai

bqdzie kolejnoSi zgloszei. zostanie r6wnie2 okreslona liczba miejsc dla ka2dej z plci.

W przypadku uchybiei formalnych wymaga6 rekrutacji rodzic/opiekun prawny

ucznia/uczennicy (kandydata) moie zostad poproszony drogq mailowq, telefoniczna bEdi

pisemnie o uzupelnienie brak6w w dokumentacji. W przypadku nieuzupelnienia brak6w w

dokumentacji w ciAgu 2 dni roboczych uczei/uczennica moie zostai skreSlony(a) z listy

uczestnik6w Projektu.

22. Dodatkowo rodzic/opiekun prawny ucznia/uczennicy (kandydata) mo2e zostai

poproszony o udzielenie wyja5nieri do zlo2onych przez sieble dokument6w lub zloienie

dodatkowych dokument6w.
23. Rekrutac.ia ma charakter jawny oraz przebiega z zachowaniem zasady r6wno(ci szans (w

tym r6wnoSci plci ijednakowego dostepu).

24. W przypadku trudnosci w rekrutacji szkolny kierownik projektu lub wychowawca

przeprowadzi indywidualne rozmowy z rodzicami, aby wyja5nii im potrzebq udzialu ich

dzieci w dodatkowych zajqciach. Wzmocnione zostanq 16wnie2 dzialania promocyjne'

25. Warunkiem uczestnlctwa ucznia/uczennicy w projekcie jest podpisanie przez jego

rodzica/opiekuna prawnego w jego imieniu i na jego rzecz wszystkich niezbqdnych do

realizacji projektu dokument6w, w tym:
a. Formularza zgloszenia dziecka do projektu ,,Zdobycie wiedzy-kluczem do

sukcesu" (wz6r stanowi Zalacznik nr 1 do Regulaminu projektu),

b. Deklaracji uczestnictwa w projekcie, przy czym rodzic/opiekun prawny

u cz nia/ucze n nicy (kandydata) ponosi prawna odpowiedzlalnoSi za

realizacjq zobowiqzaf wynikajqcych z powy2szej Deklaracji (wz6r stanowi

zalacznik nr 2 do Regulaminu projektu),

c. o6wiadczenia rodzica/opie ku na prawnego uczestnika projektu o

wyraieniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wz6r stanowi

Zalqcznik nr 3 do Regulaminu projektu)'

26. Odmowa podpisania przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia/uczennicy dokument6w, o

kt6rych mowa w ust.25 bqdzie r6wnoznaczna z nieprzystqpieniem ucznia/uczennlcy do

uczestnictwa w projekcie.
27. Skreslenie ucznia z listy uczestnik6w projektu dokonuje Kierownlk szkolny, wskazujqc

r6wnoczeinie pierwszq w kolejno6ci osobq z listy rezerwowej, zakwalifikowanq do

zastqpienia osoby skreSlonej z list.

5 4. OPIS PLANOWANYCH DZIATAfi

1. W projekcie ,,Zdobycie wiedzy-kluczem do sukcesu" przewidziano:

1) w ramach zadania 1: Kompetencje kluczowe iwlaiciwe postawy

a. Koto informatyczne
b. Kompetencje spoleczne idoradztwo zawodowe w tym:

Projekt wspolflnansowany przez Uniq Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego

,,Zdobycie wiedzy- kluczem do sukcesu"

RPO.03.01.02-20-0038/15



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

け。選∬乳織競|■
- doradztwo indywidualne
- doradztwo grupowe
- warsztaty umiejqtno6ci spotecznych

c. Zajqcia rozwijajqce uzdolnienia informatyczne
d. Zajqcia dydaktyczno-wyr6wnawcze zinformatyki
e. Zajqcia rozwijajqce z j. angielskiego
f. Zajqcia dydaktyczno-wyr6wnawcze zj. angielskiego

2) w ramach zadania 2: Pomoc stypendialna
a. Stypendium szkolne

3) w ramach zadania 3: Kompetencje matematyczno-przyrodnicze
a. Zajqcia wyr6wnujqce kompetencje przyrodnicze

b. Zajqcia rozwijajqce kompetencje przyrodnicze

c. Zajqcia rozwijajqce z matematyki
d. Zajqcia wyr6wnujqce kompetencje matematyczne
e. Wyjazdy edukacyjne

4) w ramach zadania 4: Dodatkowy transport uczni6w po zajqciach

2. Liczebno66 grup w ramach poszczeg6lnych zajqi zostala szczeg6lowo okre5lona na
podstawie przeprowadzonych diagnoz, zgodnie z proporcjami plciw kaidej ze szk6l. W
uzasadnionych przypadkach Zesp6l Projektowy zastrzega sobie prawo do zmiany tej
wartoSci.

3. Zajqcia dodatkowe odbywaly siq bqdq w terminie
- tx20L7 - vt 2018.
- tx 2018- vt 2019.
Okres realizacji zadafi wynika z organizacji roku szkolnego.

s 5.u pRAWNtENtA r OBOW|AZKI UCZESTN I KA PROJEKTU

1. Beneficjent zobowiqzuje siq do zapewnienia UP wsparcia zgodnego z zapisami niniejszego
Regulaminu iwynikajqcego z WoD projektu.

2. UP jest uprawniony do nieodplatnego udzialu w projekcie.
3. Uczestnik projektu zobowiqzany jest do uczestnictwa we wszystkich zajqciach w czasie

trwania projektu, do kt6rych zostanie zakwalifikowany.
4. Obecno6i uczestnika projektu sprawdzana bqdzie na ka2dych zajqciach przez nauczyciela

prowadzqcego i odnotowana w dzienniku zajqi lub potwierdzana podpisem na listach
obecnoSci.

5. Dopuszczalna liczba nieobecno5ci na zajqciach nie moie przekroczy1 20 % czasu
przewidzianego progra mem.

6. UP zobowiazany jest do rzetelnego uczestnictwa w zajqciach przewidzianych w
ramach projektu, w wyznaczonych przez szkoty terminach.
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7. UP zobowiazany jest do wypetniania testdw umiejQtno6ci dla cel6w ewaluacji i

monitorowania projektu, udziatu w badaniach monitorujacych zmniejszanie siq

zdiagnozowanych problem6w.

8. UP zobowiqzany jest do przestrzegania ogdlnie przyjQtych norm i zasad, w tym dbania

o sprzQt i pomoce wykorzystywane podczas realizacji projektu, a takie do stosowania

sie do poleceri wydawanych przez osoby zaanga2owane w realizacjq projektu (dot.

zakresu rea lizacji projektu ).

9. Beneficjent dopuszcza usprawiedliwione nieobecnoici UP spowodowane chorobq lub

wainymi sytuacja mi losowymi.

10. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreilenia UP z listy uczestnik6w projektu w
przypadku:
. - na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego wraz z podaniem przyczyny

rezygnacji, uczestnik ww. wniosek przedklada do dyrektora szkoly, kt6ry

niezwiocznie lnformuje o tym Sekretarza Projektu wraz z propozycjq osoby z listy

rezerwowej, kt6ra ma przystEpii do Projektu,
r - hd wniosek osoby prowadzqcej zaiqcia lub wniosek dyrektora szkoiy

uzasadniony ra2qcym naruszeniem zasad uczestnictwa w zajqciach,
t - rezygnacji UP z nauki/pracy w szkole biorqcej udzial w projekcie, na podstawie

informacji uzyskanej od dyrektora szkoly,
r - w przypadku nieusprawiedllwionego opuszczenia ponad 20 % zaiae.

1L. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia ucznia/uczennicy z udzialu w danych

zajeciach/warsztatach jego miejsce zajmuja kolejno osoby z listy rezerwowej.

Zakwalifikowanie do projektu ucznia/uczennicy z listy rezerwowej odbywa siq zgodnie z

procedurq okreSlona w 53 niniejszego regulaminu.

12. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie lub z poszczeg6lnych zajqi

realizowanych w ramach projektu, rodzic/opiekun prawny uczestnika projektu ma

obowiqzek przedstawii pisemnie powody rezygnacji. W przypadku odmowy

przedstawienia takich powod6w przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka, wychowawca

klasy zobowitrzany jest sporzadzii pisemna notatke dotyczaca powod6w rezygnacji.

13. Rodzice\opiekunowie prawni ucznia/uczennicy jak i sami uczniowie/ uczennice

zobowiazani sq do wypelnienia ankiet ewaluacyjnych i wziqcia udzialu w badaniu

ankietowym przewidzianym w projekcie.

14. Rodzice\opiekunowie prawni ucznia/uczennicy zobowiazani sq do udzielania wszelkich

informacji dotyczEcych rezultat6w lch uczestnlctwa w projekcie oraz majacych na celu

monitoring, ich udzialu w projekcie iocenq skutecznoici dzialari podjetych w ramach

projektu.
15. Rodzice\opiekunowie prawni ucznia/uczennicy wyrazaja zgodq na nleodplatne,

wielokrotne i bezterminowe utrwalenie i rozpowszechnia nie wizerunku ich oraz/lub

dziecka (ucznia) bqdqcego uczestnikiem projektu, utrwalonego na zdjeciach wykonanych

w ramach dzlalari promocy.inych iarchiwizacyjnych do projektu.

S 6. MONITORING I KONTROTA REALIZAC'I PROJEKTU

1. Monitorowanie osiqgania rezultat6w odbywai siq bqdzie poprzez bie2qcy monitoring

osiqgniqi.
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Rezultaty bqdq mierzone poprzez ankiety ewaluacyjne w5r6d rodzic6w/opiekun6w
prawnych uczni6w/uczennic na poczqtku, w trakcie i na kofcu trwania projektu
prowadzone przez kierownika szkolnego isprawdziany diagnostyczne samych uczni6w/
uczennic uczestniczqcych w projekcie na poczEtku, w trakcie i na ko6cu trwania projektu
prowadzone przez nauczycieli prowadzqcych zajqcia.
Nauczyciele prowadzq bieiqcq kontrolq osiEgnied ucznia/uczennicy na zajqciach, kt6rych
podsumowaniem bqdzie pisemna opinia o kazdym uczestniku, wydana na zakofczenie
jego udzialu w projekcie, przekazana do Kierownika szkolnego projektu a nastqpnie do
Biura projektu.

Prowadzqcy w spos6b ciqgly monitorujq frekwencjq uczestnik6w poszczeg6lnych zajqd. W
przypadku dluiszych nieobecno5ci ucznia/uczennicy, informujq o tym fakcie Kierownika
szkolnego.
Kierownik szkolny na zakofczenie realizacji projektu w kaidym roku szkolnym
przeprowadzi takie ankiety oceniajqce poszczeg6lne zajqcia.

I 7. POSTANOWIENTA KO(COWE

Regulamin wchodzi w iycie z dniem podjqcia.
Regulamin dostqpny bqdzie w Biurze projektu znajdujqcym siq przy ul. Rynek 8
w Bradsku, pok. nr 5 w budynku UrzQdu Gminy Brarlsk, w sekretariatach poszczeg6lnych
szk6l oraz publikowane na stronie: htto://www.bransk.pll
oraz na stronie internetowej szk6l:
https://spdomanowo.edupage.orgl
htto://so h o lo n ki. ucoz. oll
Zakres wsparcia moie ulec zmianie w trakcie realizacji projektu.
O zaistniatych zmianach Beneficjent niezwtocznie poinformuje Up za posrednictwem
Kierownik6w Szkolnych.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja odpowiednie
dokumenty programowe oraz zasady regulujqce wdrazanie Regionalnego programu

Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego na lata ZOL4-2020, a takie odpowiednie akty
prawa krajowego i Unii Europejskiej, w szczeg6lnoici:

a. Regulamin konkursu 3.1.2;
b. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (DZ. URZ. C 326 Z Z6.IO.2OL2);
c. i wlaiciwe przepisy unijne

Zataczniki do Regulaminu:
a. Zalqcznik nr 1- Formularz zgloszenia ucznia/uczennicy do projektu;
b. Zalqcznik nr 2- Deklaracji uczestnictwa w projekcie,
c. Zalqcznik nr 3- Oiwiadczenia rodzica/opiekuna prawnego uczestnika projektu

o wyra2eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Andrzej
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