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Przedmiot
regulaminu
Ninieiszyregulaminokre(la zasadyrekrutacjii udzialu uczestnik6ww projekciepn.
lndwidudlizdcjo nduczonia i wychowonid uczni6w klos t-ttt szk6l podstowowych w gminie
Debe Wielkie realizowanymw ramach programuOperacyjnegoKapital Ludzki,priorytet lX
Rozwdjwyksztalceniai kompetencjiw regionach,Dzialanie9,1 Wyrdwnywanieszans
edukacyjnych
jwiadczonych
i zapewnienie
wysokiejjako3ciuslugedukacyjnych
w systemie
oswiaty, Poddzialanie9.1.2 Wyr6wnywanieszans edukacyjnyich uczni6w z grup
o utrudnionymdostQpie
do edukacjiorazzmniejszanie
rdinic w jako3ciuslugedukacyjnych,
na podstawieumowyo dofinansowanie
nr UDA-pOKL.O9.O1..O2-14-299/13_OO
podpisanej
z Mazowieckq
Jedhostkq
Wdraianiaprogramdw
Unijnych.
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Postanowienia
og6lne

1. Projektpn. Indywidualizacla
nauczania
iwychowaniauczni6wklasl-lll szk6tpodstawowych
gminie
w
Debe Wielkie,wspdifinansowany
jest 2e lrodk6w Unii Europejskiej
w ramach
Europejskiego
Funduszu
Spolecznego.
jest GminaDQbeWielkiez siedzabq
2. Beneficjentem
w DebemWielkimul. Straiacka3, 05_
311 DQbeWielkie,tel .25-756-47,0OzwanadatejBeneficjentem,
3. Projektrealizowany
jest przezGmineDebeWielkie,ul. Straiacka3, 05-311DebeWielkie,
tel.25-756,46-00,
zwanadalejRealizatorem,
4. Projektskierowany
jest do 218 uczni6wi uczennjcklas| t szkdlpodstawowych,
dla
ktdrychgminaDQbeWielkiejestorganemprowadzqcyml
1. SzkolyPodstawowej
im.WolyiskiejBrygady
KawaleriiwDqbemWielkim,
2. SzkolyPodstawowej
im.gen.J. Bemaw Rudzie,
3. SzkolyPodstawowejim. SzarychSzeregdww G6rkach,
4. SzkolyPodstawowejT. Ko(ciuszkiw Cygance.

(razowtze, il:i*i#|
**rur***.
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Zaloienia Projektu
1. Cefem gl6wnym projektu jest wsparciew roku szkolnym 2073/2074 indywidualnego
rozwojuucznidwklasl-lll 3 szk6lpodstawowych
w gminieDebeWielkie,dostosowane
do
potrzebuczni6worazich moiliwoicipsychofizycznych.
zdiagnozowanych
projektuto:
2. Celeszczeg6lowe
1) zapewnienie
indywidualnej
uczniomobjqtym wsparciemw ramach
oferty edukacyjnej
projektuw rokus2k.2013/2014;
2) zminimalizowanie
specyficznych
trudnofti w uczeniusie u 50% uczni6wkl. flll szk6l
podstawowych
w gminieDQbeWielkie,
3) rozwiniecie
zainteresowa6
u 10%szczeg6lnie
uzdolnionych
ucznidwklasl-lllw gminieDqbe
Wielkie,
4) wyposaienie
szkdlpodstawowych
w niezbQdny
do indywidualnej
pracyz uczniemsprzQti
materialydydaktyczne;
5) projekt realizowanyw okresieod 02 wrze!nia 2073r. do 27 cze(wca2014r.
4. W ramachproiektubqdErealizowane
nastQpujqce
zajqciadodatkowe:
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do projektu
- Rekrutacia
L, Rekrutacja
bedzieprzeprowadzona
na terenieszk6l.
2. Rekrutacja
zostanieprzeprowadzona
we wrzeSniu
2013 r. wg zatwierdzonego
retulaminu
rekrutacji.
poprzedzona
3. Rekrutacja
bQdzie
dzialaniami
info.macyjnymipoleBajqcymi
na informowaniu
rad
pedagogicznych
oraz rad rodzic6ww poszczeg6lnych
szkotach,ponadto,informacjabedrie
udostqpniona
na stronachinternetowych
szk6li urzeduGminyDqbeWielkie.
3. W wyjqtkowychsytuacjach,uzgodnionychz Realjzatorem
dodatkowarekrutacjamoie byd
przeprowadzona
w innvmterminie.
4. W kaidejszkolepowotanazostanieprzezdyrektoraszkolyKomisjaRekrutacyjna,
w skladkt6rej
wchodzE:nauczyciele
poczEtkowego,
pedagodzy
nauczania
i psychologowie.
5. Decyzjeo zakwalifikowaniu
uczniado udzialuw projekcieoraz w poszczegdlnych
zajeciach
podejmujeKomisjaRekrutacyjna.
5. KomisjaRekrutacyjna
sporzqdza
listedziecizakwalifikowanych
do uczestnictwa
w projekcie.
7. Procesrekrutacjizostaje
protokoluz rekrutacji.
zakodczony
sporzEdzeniem
8. O moiliwosciuczestnictwa
uczniaw projekcie,rodzic bqdi opiekunprawny zosranre
powiadomiony
przezwychowawce.

Kryteria rekrutacyine:
projektumusibyduczniem
1. Uczestnik
szkolyobjetejprojektem;
jest,wyraionana pismie,
2. Wymagana
zgodarodzic6w
prawnych
lubopiekun6w
na udzial
uczniaw projekciepoprzezprawidlowewypelnieniedeklaracjiuczestnictwa
w projekcie
przetwarzanie
orazzgodyna
danychosobowych;
3. Uczniowi
zostajE
zaproponowane
potrzebami:
zajQcia
zgodnie
z jegoindywidualnymi

(rruiz.cwte, ;H:+ftH';
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a) zajqciadla dzieciz tfudnoiciamiw czytaniui pisaniuorazz trudnoiciamiw zdobywaniu
umiejQtnoicimatematycznich- na podstawieanalizyarkuszydiagnostycznych,
b) zajQcia
dla dzieciz wadamipostawy- na podstawie
pielqgniarki
wskazania
szkolnej
oraz
nauczycieli
wychowania
fizycznego,
diagnostyczny
orazkartyzdrowiaucznia),
{arkusz
c) zajQcialogopedycznena podstawieopinii logopedydanejszkoly,
d) zajQcia socjoterapeutyczne- zaburzenia komunikacji spoleczFej na podstawie
obserwacji
nauczycieli
i pedagoga
szkolnego,
- na podstawieobserwacjii wskazai nauczycieli.
e) zajQciarozwijajQce

9s
Zasadyuczestnictwa
w projekcie
1. Udzialuczestnika
w projekcierozpoczyna
przezrodzicaf
siQod momentupodpisania
prawnego
opiekuna
Deklaracji
uczestnictwa
w projekcie,
udzialuw zajqciach,
zgodyna
przetwarzanie
danychosobowych
orazzgodynawykorzystanie
wizerunku
w projekcie.
3. W zajqciach
biorqudzialuczniowie,
potrzeby
u kt6rychzdiagnozowano
indywidualne
edukacyjne.
4. Uczehmo2euczestniczyi
w jednymlubkilkurodzajach
zajed.
5. Zajeciaodbywaasiq bqdq na terenieszk6l,do kt6rychuczQszczajq
poszczeg6lni
uczniowie
iwedlugharmonogram6w,
przekazane
kt6rezostanq
rodzicom/oprexunom
prawnymuczni6worazopublikowane
nastronach
internetowych
szk6l.
6. Harmonogramy
realizacjizajqduwzglqdniaibeda w miarq moiliwoScipostulaty
.odzic6wucznj6w,
co do godzinyi dnitygodni,
w kt6rychrealizowane
bedezajecia.
przyczyn
7. Z
niezale2nych
od niego Beneficjent
zastrzega
sobie prawo do zmiany
harmonogramu.
poinformujerodzic6wuczestnik6w
zajqd,o czym niezwlocznie
projektu.
8. Z dniemzakwalifikowania
sie uczniado udziatuw projekcie,
prawny
rodzic/opjekun
projektu
uczestnika
zobowiAzuje
siQdo:
1) systematycznego
i punktualnego
uczestnictwa
uczniaw organizowanych
w ramach
projektuzajeciach
pisemnego
iniezwlocznego
usprawiedliwienia
nieobecno<ci,
2) wypelnienia
dokumentdw
projektu,
niezbednych
do realizacji
3) przestrze8ania
Regulaminu
uczestnictwa
w projekcie,
4) bieiqcego
informowania
o zmianach
w danych
teleadresowvch,
9. Z dniemzakwalifikowania
sie uczniado udziatuw projekcie,
prawny
rodzic/opiekun
uczestnika
Projektu
ma prawodo:
1) wglEdui modyfikacji
podanychdanychosobowychudostqpnionyqh
na potrzeby
projektu,
2) informacji
o postqpach
ucznia,
3) konsultacji
z nauczycielami
prowadzEcym
i zajQcia
dodatkowe.
10. Rezygnacja
jest w przypadkach
z udziatuw projekciedopuszczalna
uzasadnionych
zdarzeniem
losowymlub chorobai wymagausprawiedliwienia
w formiepisemnego

(rruizcwtz,e,#:tsii$F::-l
mr**l***r,
"fi
oiwiadczeniao przy{zynierezygnacji,ztozonegow terminie 14 dni od momentu
priyczynprzezrodzica/opiekuna
zaistnienia
wskazanych
prawnego.
11.SkreSlenie
przekroczenia
uczestnika
z udziatu
w projekcie
nastqpuje
w przypadku
30%
przezuczestnika
nieobecnosci
przyczyn
usprawiedliwienia
bezpisemne8o
nieobecno6ci
lubzaiwiadczenia
lekarskiego.
12. Decyzjqo skre3leniuuczestnikaz listy zajq6 podejmuje prze\dodniczqcy
Komisji
Rekrutacyjnej.
O swojejdecyzjipowiadamia
Realizatora.
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Postanowienia
koicowe
1. Osobaupowainiona
do reprezentowania
Beneficjenta
orazpodejmowania
wszelkich
jest
czynnoicizwiazanychz realizacjqProjektu
Dyrektor Samorzqdowego
Zespotu
Administracyjnego
w Debem
Wielkim.
2. Nadz6rorganizacyjny
i merytoryczny
nad realizacjqprojektu sprawujezesp6l
projektowy(dyrektorSZAS,
ksiqgowy,
orazdyrektorzyszk6t).
3. Niniejszy
zatwierdza
W6jtcminyDebeWielkie
orazzmienia
,,Regulamln"
- pok.Nr 45 w Urzedzie
jestw BiurzeProjektu
5. Regulamin
dostqpny
Gminy,w szkolach
podstawowych
oraznastrgnieinternetowej
Urzqdu:
www.debewielkie.pl

