Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
"One Two Three - eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim
- program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim"
§1
INFORMACJE OGÓLNE
1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i udzielenia warunków wsparcia w ramach projektu pn.
"One Two Three - eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim - program
rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu
Świętokrzyskim".
2. Projekt "One Two Three - eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim - program rozwijania
kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim" jest
współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś
Priorytetowa 8. „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”, Działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do
wysokiej
jakości
edukacji
przedszkolnej
oraz
kształcenia
podstawowego,
gimnazjalnego
i ponadgimnazjalnego”, Poddziałanie 8.3.2 „Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji
kluczowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski / Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3, Osiedle
Ogrody 20, 27 -400 Ostrowiec Świętokrzyski.
3. Projekt realizowany jest od 01.08.2016 r. do 30.06.2018 r. dla Beneficjentów Ostatecznych, wybranych
zgodnie z zasadami opisanymi w § 6 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim,
dla której organem prowadzącym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.
4. Rekrutacja oparta jest na zasadzie równych szans w tym równości ze względu na płeć.
5. Rekrutacja odbywa się na ternie Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim zgodnie
z niniejszym Regulaminem.
6. Dokumentację oraz inne informacje związane z rekrutacją gromadzi się w Biurze Projektu, które mieści się
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Osiedle Ogrody 20.
§2
SŁOWNIK POJĘĆ
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) EFS – Europejski Fundusz Społeczny.
b) Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "One Two Three - eksperymentujemy
z matematyką i językiem angielskim - program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim".
c) Projekt – projekt pn. "One Two Three - eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim
- program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu
Świętokrzyskim".
d) Dyrektor szkoły – oznacza jednocześnie Koordynatora merytorycznego projektu "One Two Three
- eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim - program rozwijania kompetencji
kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim".
e) Uczestnik/UP – rozumie się przez to uczniów i uczennice biorących udział w zajęciach dodatkowych
oraz nauczycieli biorących udział w szkoleniach realizowanych w ramach projektu.
f) Beneficjent – Realizator Projektu - Gmina Ostrowiec Świętokrzyski / Zespół Szkół i Placówek
Publicznych nr 3, Osiedle Ogrody 20, 27 -400 Ostrowiec Świętokrzyski.
g) Biuro Projektu - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Osiedle Ogrody 20.
h) KR – Komisja Rekrutacyjna prowadząca rekrutację w ramach projektu.
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§3
CEL PROJEKTU
1. Głównym celem projektu "One Two Three - eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim
- program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów PSP nr 5 w Ostrowcu Św." jest stworzenie dla 168
uczniów (88 dziewczynek i 80 chłopców, w tym dzieci niepełnosprawnych) klas IV - VI PSP nr 5
w Ostrowcu Św., u których zdiagnozowano specyficzne potrzeby edukacyjne, warunków do rozwijania ich
kompetencji kluczowych w oparciu o kompleksowe wsparcie prowadzone metodą eksperymentu tj.
dodatkowe zajęcia edukacyjne; doskonalenie kompetencji zawodowych 11 nauczycieli (10 K, 1 M)
prowadzących ww. zajęcia oraz doposażenie pracowni matematycznej w pomoce dydaktyczne oraz
w narzędzia TIK.
2. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie
porozumiewania się w języku obcym, umiejętności matematycznych, umiejętność logicznego myślenia,
przedsiębiorczości i kreatywności.
3. Podniesienie samooceny uczniów i wiary we własne możliwości, usystematyzowanie wiedzy na temat
samego siebie, swoich predyspozycji, zainteresowań i umiejętności.
4. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów poprzez wsparcie nauczycieli w zakresie podniesienia ich
kwalifikacji zawodowych w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu oraz w pracy
z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
5. Stworzenie w szkole warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez doposażenie
międzyszkolnej pracowni matematycznej w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.
§4
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Projekt realizowany będzie w okresie od 01.08.2016 r. do 30.06.2018 r. (dwa lata szkolne).
§5
ZAKRES WSPARCIA
1.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa świętokrzyskiego tj. do 168 uczniów Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim, uczących się w klasach IV - VI, u których
stwierdzono problemy edukacyjne i trudności w nauce (uczniowie, którzy uzyskali jedne z najniższym
wyników w nauce w roku szkolnym 2015/2016, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów posiadających
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wychowujących się w rodzinach zastępczych, niepełnych oraz
w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej) oraz 11 nauczycieli prowadzących zajęcia
projektowe.
2. Projekt obejmuje:
a) dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów:
 Zadania 1. Policz - Pokaż, czyli eksperymenty w matematyce – 40h/grupę/rok szkolny.
 Zadanie 2. Speaking English is fun! - eksperymentujemy z językiem angielskim – 30h/grupę/rok
szkolny.
b) doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów:
 Zadanie 3. Prosto do sukcesu na rynku pracy - doradztwo edukacyjno - zawodowe
– 10h/grupę/rok szkolny
c) Kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), studia podyplomowe dla nauczycieli:
 Zadanie 4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli:
- Szkolenie z zakresu TIK:- Obsługa laptopa oraz zasady pracy z technologiami.
- Szkolenie: Indywidualne Wzorce Myślenia czyli współzależność ciała i umysłu w procesie
przetwarzania informacji
- Szkolenie: Blokady emocjonalne w uczeniu się – czyli współzależność procesów intelektualnych
i emocjonalnych oraz ich wpływ na zdolność myślenia logicznego.
- Szkolenie: Nauczyciel w sieci, jak komunikować się za pomocą Internetu - możliwości
i zagrożenia. Przyjazna tablica interaktywna, nowe technologie w edukacji
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- Studia podyplomowe "Informatyka dla nauczycieli"
d) Dodatkowe zajęcia pozaszkolne dla uczniów:
 Zadanie 6. Dodatkowe wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów:
- Wycieczka do Warszawy do Centrum Nauki ,,Kopernik” - dwie tury po 84 uczniów w IV 2017 i IV
2018.
- Spartakiada umiejętności matematycznych i językowych - dzień otwarty - zorganizowana zostanie
dwukrotnie, po pierwszym i po drugim roku szkolnym realizacji projektu.
3. Każdy uczeń skorzysta z trzech form wsparcia, a uczniowie klas VI dodatkowo z czwartej formy wsparcia
tj. doradztwo edukacyjno – zawodowe.
4. Każdy nauczyciel skorzysta z trzech form wsparcia, dodatkowo dwóch nauczycieli skorzysta ze studiów
podyplomowych.
§6
ZASADY REKRUTACJI i NABÓR UCZESTNIKÓW
1. Rekrutacja uczniów do poszczególnych rodzajów zajęć przebiegać będzie w trzech etapach
i przeprowadzona zostanie dwukrotnie X/XI 2016 r. i IX 2017 r. (rekrutacja uzupełniająca na zajęcia roczne
przeprowadzona zostanie wśród uczniów klas IV, po zakończeniu udziału w projekcie uczniów klas VI).
2. Rekrutacja nauczycieli do uczestnictwa w projekcie odbywać się będzie w terminach określonych dla
rekrutacji uczniów w 2016 r.
3. Właściwe działania rekrutacyjne poprzedzone zostaną akcją informacyjną:
 informacje na stronie internetowej szkoły oraz Urzędu Miasta w Ostrowcu Św.;
 plakaty rozdysponowane na ternie szkoły;
 ulotki rozdane uczniom klas IV - VI w celu przekazania ich rodzicom;
 spotkania z rodzicami na wywiadówkach w celu przedstawienia założeń projektowych, rodzajów
zajęć i zasad uczestnictwa (rodzice otrzymają materiały dotyczące metod eksperymentu, które
zostaną wdrożone w formie zajęć pozalekcyjnych na terenie naszej placówki, chętni rodzice
otrzymają do uzupełnienia deklarację udziału w projekcie, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
 spotkanie z nauczycielami w celu przedstawienia założeń projektowych (nauczyciele otrzymają do
uzupełnienia deklarację udziału w projekcie, stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu).
4. Nabór uczniów nastąpi poprzez złożenie deklaracji udziału w projekcie w Biurze Projektu. Następnie
deklaracje trafią do wychowawców poszczególnych uczniów celem wypełnienia kwestionariusza dot.
sytuacji materialnej i rodzinnej dziecka oraz jego wyników w nauce. Deklaracje przekazane zostaną Komisji
Rekrutacyjnej przez wychowawców.
5. Nabór nauczycieli nastąpi poprzez złożenie deklaracji udziału w projekcie w Biurze Projektu.
6. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w oparciu o niniejsze zasady:
a) do udziału w projekcie uprawnieni są wyłącznie uczniowie z klas IV-VI i nauczyciele PSP nr 5
w Ostrowcu Św.;
b) rekrutacja w swoich założeniach zakłada równy dostęp do wsparcia projektowego chłopców
i dziewczynek, uczniów niepełnosprawnych oraz kobiet i mężczyzn;
c) dyrektor szkoły powoła Komisję Rekrutacyjną (KR), w skład której będzie wchodził koordynator
merytoryczny projektu, pedagog szkolny oraz nauczyciel, który będzie prowadził dane zajęcia,
a w przypadku rekrutacji nauczycieli: wicedyrektor szkoły, koordynator merytoryczny projektu oraz
pedagog szkolny;
d) KR dokona wyboru uczniów poprzez przyznanie max. 5 punktów, po 1 pkt. za:
 niskie wyniki w nauce (uzyskany wynik na świadectwie w roku szkolnych 2015/2016 z matematyki
lub j. angielskiego nie większy niż dobry – klasy V i VI; wyniki testu diagnozującego z matematyki
lub jęz. angielskiego nie większe niż dobry – klasy IV),
 zdiagnozowane specyficzne problemy w nauce (opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej),
 trudną sytuację rodzinną (rodzina niepełna, rodzina zastępcza, ubóstwo),
 niepełnosprawność,
 dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat.
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7. KR dokona wyboru nauczycieli poprzez przyznanie max. 4 punktów, po 1 pkt. za:
 zatrudnienie w ZSiPP nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim na czas nieokreślony,
 za doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z środków zewnętrznych,
 za kwalifikację zawodowe zgodne z założonymi celami projektu,
 za niepełnosprawność.
8. KR przygotuje protokół wraz z listą dzieci zakwalifikowanych do projektu i listą rezerwową oraz protokół
wraz z listą nauczycieli zakwalifikowanych do projektu i listą rezerwową.
9. W pierwszej kolejności do projektu zakwalifikowane zostaną dzieci oraz nauczyciele, którzy uzyskają max.
liczbę punktów. Pozostali chętni zostaną wpisani na listę rezerwową (jeżeli w trakcie realizacji projektu
pojawią się w szkole nowi uczniowie z niepełnosprawnością będą mieli możliwość złożenia deklaracji
udziału w projekcie, a KR zgodnie z Regulaminem rekrutacji będzie mogła zakwalifikować ich do udziału
w zadaniach projektowych).
10. Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie będzie miał prawo zrezygnować z udziału w projekcie
w przypadku zdarzenia losowego (choroba, zmiana miejsca zamieszkania i szkoły) potwierdzając ten fakt
oświadczeniem złożonym na piśmie w biurze projektu.
11. Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku
nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć.
12. W powyższych przypadkach na wolne miejsce zostanie zakwalifikowany uczeń z listy rezerwowej.
§7
OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA UCZESTNIKA PROJEKTU
1. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia UP wsparcia zgodnego z zapisami niniejszego Regulaminu
i wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu.
2. UP jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w projekcie.
3. UP przysługuje prawo do bezpłatnych materiałów edukacyjnych przewidzianych we wniosku
o dofinansowanie projektu.
4. UP zobowiązany jest do rzetelnego uczestnictwa w zajęciach przewidzianych w ramach projektu,
w wyznaczonych przez szkołę terminach.
5. UP zobowiązany jest do wypełnienia testów sprawdzających poziom wiedzy dla celów ewaluacji
i monitorowania projektu, udziału w badaniach monitorujących niwelowanie zdiagnozowanych problemów.
6. UP zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbania o sprzęt i pomoce
wykorzystywane podczas realizacji projektu, a także dostosowanie się do poleceń wydawanych przez osoby
zaangażowane w realizację zadań projektowych (dot. zakresu realizacji projektu).
7. UP jest zobowiązany do wypełniania w trakcie trwania zajęć ankiet ewaluacyjnych.
8. Beneficjent dopuszcza usprawiedliwione nieobecności UP spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami
losowymi.
9. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia UP z listy uczestników projektu w przypadku:
 pisemnego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego UP wraz z podaniem przyczyny rezygnacji
(zdarzenie losowe tj. choroba, zmiana miejsca zamieszkania i szkoły) złożone w biurze projektu;
 wniosku osoby prowadzącej zajęcia lub wniosku koordynatora merytorycznego projektu
uzasadnionego rażącym naruszeniem zasad uczestnictwa w zajęciach;
 nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć;
 rezygnacji UP z nauki/pracy w PSP nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim, na podstawie informacji
uzyskanej od dyrektora szkoły.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin dostępny jest w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, w Biurze Projektu
oraz na stronie internetowej szkoły.
2. UP lub w jego imieniu rodzic/opiekun prawny, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem zobowiązuje
się do jego przestrzegania.
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3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do Regulaminu, o których UP zostaną
niezwłocznie poinformowani poprzez Koordynatora Projektu.
4. Zakres wsparcia może ulec zmianie w trakcie realizacji projektu.
5. Załączniki do Regulaminu:
 Deklaracja uczestnictwa w projekcie (uczeń) – Załącznik nr 1;
 Deklaracja uczestnictwa w projekcie (nauczyciel) – Złącznik nr 2;
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