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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Szkoła nowych możliwości” 

§ 1. Definicje 

1. Projekt - należy przez to rozumieć projekt „Szkoła nowych możliwości”, współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 12 Edukacja, Kwalifikacje i kompetencje 12.2 Kształcenie 
ogólne) 

2. Regulamin – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Szkoła nowych 
możliwości”. 

3. Uczeń/uczennica – należy przez to rozumieć osobę posiadającą status ucznia jednej z 
następującej   szkoły w powiecie chełmskim: 

1)  IV LO im. z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej  w Chełmie, ul. Św. Mikołaja 4,                  
22-100 Chełm 

4. Nauczyciel/nauczycielka – należy przez to rozumieć nauczyciela/nauczycielkę  z IV LO im. z 
Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej  w Chełmie  

5. Uczestnik Projektu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do udziału w projekcie 
(uczeń/uczennica/nauczyciel/nauczycielka) zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, 
bezpośrednio korzystającą z poszczególnych rodzajów wsparcia. 

6. Komisja Rekrutacyjna - należy przez to rozumieć zespół składający się Koordynatora Projektu, który 
weryfikuje dokumenty i zatwierdza listy uczestników poszczególnych rodzajów wsparcia. 

7. Dokumenty rekrutacyjne – należy przez to rozumieć dokumenty przygotowane przez Kierownika 
Projektu i jego Zastępcę oraz zatwierdzone przez Koordynatora Projektu, w szczególności w postaci: 

1) deklaracji uczestnictwa w Projekcie; 

2) formularza zgłoszeniowego do Projektu; 

3) oświadczenia uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
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§ 2. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „Szkoła nowych możliwości”. 

2. Projekt realizowany jest w partnerstwie. Wnioskodawcą jest Miasto Chełm/IV LO z Oddziałami 
Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej  w Chełmie  z siedziba przy ul. Św. Mikołaja 4, 22-100 Chełm. 
Partnerami Projektu są: Certes Sp. z o. o. ul Wał Miedzeszyński 552C. 

3. Biuro Projektu mieści się w IV LO z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie  
z siedziba przy ul. Św. Mikołaja 4, 22-100 Chełm, tel. 082 565-38-89 

4. Wsparcie w Projekcie jest bezpłatne i realizowane będzie w dwóch latach szkolnych, tj. 2017/2018 oraz 
2018/2019. 

5. Projekt skierowany jest do 1 szkoły  prowadzonej  przez Miasto Chełm, o których mowa w § 1 ust. 3. 

6. Wsparcie w Projekcie jest skierowane do minimum 180 uczniów oraz minimum 19 nauczycieli 
(pod pojęciem nauczyciel należy również rozumieć dyrektora i wicedyrektora) ze  szkoły  prowadzonej  przez 
Miasto Chełm, o których mowa w § 1 ust. 3. 

7. Celem głównym projektu jest podniesienie  wśród uczniów  kompetencji kluczowych (ICT, mat-
przyrodniczych, języki obce) właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (kreatywność, 
innowacyjność oraz praca zespołowa) poprzez organizację dodatkowych zajęć dla 180 uczniów (126K i 54M), 
doradztwo edukacyjno-zawodowe, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie 
korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu 19 nauczycieli  IV LO (15k i 4M) tworzenie 
warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystania TIK oraz wsparcie 
psychologiczne do dnia 30.09.2019r. 

8. W latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019 w  szkole  w ramach Projektu realizowane będą 
następujące zadania: 

1) Rekrutacja i doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów 

III Klasy w IV LO:  

- zajęcia gr.: 7gr x 10U x 5h 

- zajęcia indywidualne: 70U x 2h 

II Klasy w IV LO: 

-  zajęcia gr.: 4gr x 10U x 10h 

- zajęcia indywidualne: 40U x 4h 

2) Realizacja wsparcia terapeutycznego dla uczniów  o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

 1/ Biofeedback zajęcia indywidualne: 
- 3 kl.- 1U x 21h=21h 
- 2 kl.- 1U x 21h=21h 

 Terapia psychologiczna indywidualna 
- 2 kl. 1Ux 53h/U=53h 
- 3 kl.  1Ux 21h/U= 21h 

 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  indywidualne z psychologiem  
- 2 kl.- 1U x 21/U=21h 
- 3 kl.- 1U x 21h/U=21h 

 Terapia pedagogiczna 
- 1 kl.- 3U x 53/U=159h 
- 3 kl.- 5U x 21h/U=105h 
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 Zajęcia logopedyczne 

- 2kl.3Ux53h/U=159h 
-2kl.1Ux106h/U=106h 
- 3kl.1Ux21h/U= 21h 

 Zajęcia rehabilitacyjne 

- 2 kl.- 3U x 53/U=159h 
- 1 kl.- 1U x 53/U=53h 

 
 
3) Doskonalenie  umiejętności  i kompetencji zawodowych nauczycieli  w celu rozwoju wśród 
uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i 
umiejętności 

 Dot. kształtowania wśród uczniów kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej – 1gr x 
16h(19n-li) 

 Nowoczesne metody kształcenia z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu biologii i 
chemii – 1grx20h (2n-li; 1biologia, 1 n-l chemia) 

 Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym, w tym obsługa platformy e-learning 
– 1gr x20h (1n-l) 

 Administracja wewnętrzną infrastruktura sieciowo- usługową szkoły lub placówki systemu  oświaty 1 
gr x 20h (1n-l) 

 Programowanie (2 n-li informatyki) 

           4) Kształcenie i rozwijanie wśród uczniów kompetencji kluczowych  - liczba uczniów objętych       
wsparciem w zakresie rozwijania komp. Kluczowych w programie – 180 osób 

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z matem- 15gr.x 10U= 150U 
II kl; 4gr x53h/gr=212h, III kl; 7gr.x21h/gr=147h, I kl; 4gr x 62h/gr =248h 

 Zajęcia dydaktyczne- językowe 15grx10U=150U; II kl. 4gr.x 53h/gr =212h, III kl. 7gr. x 
21h/gr= 147h; I kl. 4gr x 62h/gr=248h 

 Zajęcia laboratorium  biol-chem- 7gr x10U= 70U; II kl; 2gr x 53h/gr=106h; III kl. 3gr.x 
21h/gr=63h; Ikl. 2grx62h/gr=124h 

 Zajęcia programowanie komputerowe/informatyczne- 5grx10U=50U, IIkl; 2gr.x 53h/gr=106h; 
IIIkl; 2gr x21h/gr=42h; Ikl; 1 grx62h/gr =62h 

9. Zajęcia dodatkowe w ramach Projektu będą prowadzone systematycznie zgodnie z wcześniej 
udostępnionym uczestnikom harmonogramem zajęć i będą prowadzone na terenie IV LO z Oddziałami 
Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej  w Chełmie  z siedziba przy ul. Św. Mikołaja 4, 22-100 Chełm. 
Realizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zajęć oraz ilości godzinowej zajęć w ramach 
danego zadania wymienionego w ust. 8.  

§ 3. Ogólne zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

1. Uczestnikiem Projektu może być uczeń/uczennica oraz nauczyciel/nauczycielka, który/a w chwili 
podpisywania deklaracji uczestnictwa spełnia łącznie następujące kryteria: 

 

1) jest uczniem/uczennicą szkoły wymienionej w § 1 ust. 3 lub jest nauczycielem/ką zatrudnionym/ą w szkole 
wymienionej w § 1 ust. 3; 

2) złoży formularz zgłoszeniowy do Projektu; 

3) złoży deklarację uczestnictwa w Projekcie; 
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4) złoży oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

2. Rekrutacja uczestników Projektu prowadzona będzie od września 2017 roku. 

3. Rekrutację uczestników Projektu prowadzić będzie Komisja Rekrutacyjna na podstawie złożonych 
dokumentów rekrutacyjnych. 

4. Nabór uczestników prowadzony będzie w dwóch latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w celu 
uzyskania zakładanej liczby co najmniej 180 uczniów/uczennic oraz co najmniej 19 nauczycieli/nauczycielek. 
W jego wyniku zostaną utworzone listy, w tym lista rezerwowa. W przypadku większej ilości chętnych 
Komisja Rekrutacyjna zastosuje kryterium średniej z ocen, a w przypadku uczniów klas 1 będzie 
obowiązywała liczba punktów z rekrutacji (w przypadku zajęć wyrównawczych Komicja Rekrutacyjna będzie 
brała pod uwagę w pierwszej kolejności uczniów z najsłabszymi wynikami) 

5. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasadą równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

6. Dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w ust. 1, dostępne będą na stronie internetowej szkoły, 
w Biurze Projektu w IV LO w Chełmie, oraz u  Koordynatora Projektu. 

7. Weryfikacja dokumentów dokonywana  będzie przez Komisję Rekrutacyjną. 

8. Listę uczestników, w tym listę rezerwową, o ile będzie większe zainteresowanie, zatwierdza Komisja 
Rekrutacyjna. 

9. Objęcie wsparciem w ramach Projektu uczestnika z listy rezerwowej możliwe jest w przypadku 
zakończenia udziału w Projekcie innego uczestnika lub gdy będzie to wynikało ze zwiększenia łącznej liczby 
uczestników Projektu w szkole. 

10. Momentem zakończenia uczestnictwa w Projekcie jest zakończenie udziału w ostatniej formie wsparcia 
przewidzianej dla uczestnika  Projektu, nie później niż w ostatnim dniu realizacji Projektu. 

11. Zakończenie udziału w Projekcie przez uczestnika Projektu nastąpi także w sytuacji: 

1) złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie; 

2) rażącego uchylania się od uczestnictwa w zajęciach (Komisja Rekrutacyjna ma prawo skreślenia uczestnika 
z listy). 

12. Przedstawiciele grupy docelowej mogą uczestniczyć w kilku formach wsparcia, według własnych 
potrzeb i możliwości. 

§ 4. Prawa i obowiązki uczestnika Projektu 

1. Uczestnik Projektu ma prawo do podnoszenia kompetencji i umiejętności w ramach bezpłatnego udziału 
w zaplanowanych w Projekcie formach wsparcia. 

2. Po zakończeniu udziału w danej formie wsparcia uczestnik Projektu otrzymuje zaświadczenie/dyplom 
uczestnictwa w Projekcie. 

3. Uczeń/uczennica zobowiązany jest do systematycznego udziału w zajęciach dodatkowych, nauczyciel/ka 
w szkoleniach/kursach oraz potwierdzania swojego udziału na listach obecności. 

4. Uczestnik Projektu ma obowiązek wypełniania w trakcie trwania Projektu ankiet, testów i wypełniania 
ewentualnych innych dokumentów projektowych w zakresie monitoringu i ewaluacji Projektu. 

 

5. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do informowania Biura Projektu o ewentualnych zmianach 
dotyczących danych przekazywanych w dokumentach rekrutacyjnych, a zwłaszcza: utraty lub zmiany miejsca 
zatrudnienia (dot. nauczycieli/nauczycielek) oraz zmiany danych kontaktowych. 
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§ 5. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie 

1. Uczestnik Projektu może zrezygnować z udziału w Projekcie, w szczególności  na skutek choroby lub 
zdarzeń losowych. Należy wówczas wypełnić oświadczenie o rezygnacji z udziału w Projekcie. 

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przez uczestnika, na jego miejsce zostanie 
zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej, o ile została utworzona, przy założeniu, że podniesienie kwalifikacji 
przez uczestnika do końca roku szkolnego 2017/2018 lub 2018/2019 będzie możliwe do osiągnięcia, 
z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku braku listy rezerwowej Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi dodatkowy nabór. 

§ 6. Zasady monitoringu Projektu 

1. Monitoring Projektu i uczestników prowadzony będzie stale przez Kierownika Projektu. 

2. Monitoring obejmować będzie weryfikację postępu, dotrzymanie harmonogramu, weryfikację grupy 
docelowej, weryfikację zgodności wydatków z budżetem, weryfikację realizowanego wsparcia. 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Osoba biorąca udział w projekcie akceptuje warunki niniejszego regulaminu poprzez podpisanie 
dokumentów rekrutacyjnych. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do udzielenia zgody na upublicznienie wizerunku w postaci zdjęć lub nagrań 
wideo, na potrzeby dokumentacji i/lub promocji Projektu. 

3. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień bez 
podania przyczyn. Regulamin z wprowadzonymi zmianami dostępny będzie w Biurze Projektu, w sekretariacie 
szkoły uczestniczącej w Projekcie oraz u Koordynatora  Projektu. 

 


