
 

 

 
 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

„Chcę i mogę więcej” 
 
 
 

§1 
Informacje ogólne 

 
1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Chcę i mogę więcej” realizowanym w 
ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy 
lokalne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

2. Realizatorem projektu (Beneficjentem) jest Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie w Bobrownikach Małych 
223, 33-122 Wierzchosławice.  

3. Punkt Rekrutacyjny – zorganizowany jest w pokoju nr 8 w Szkole Podstawowej w Rudce, Rudka 163, 33-
122 Wierzchosławice. 

4. Biuro Projektu – zorganizowane jest w Stowarzyszeniu Nowe Przestrzenie w Bobrownikach Małych 223, 
33-122 Wierzchosławice. 

5. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą II-go stopnia (IP2) - Wojewódzkim Urzędem 
Pracy w Krakowie. 

6.  Okres realizacji projektu: 01.09.2010 r. - 31.03.2011 r. 

7. Obszar realizacji projektu: gmina Wierzchosławice; miejscowości – Bobrowniki Małe, Rudka i Komorów. 

8. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 65 osób – uczniów/uczennic klas od I do IV Szkoły 
Podstawowej w Rudce, zamieszkałych na terenie Rudki, Bobrownik Małych i Komorowa.  

9. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie są zgodne z polityką równych szans, w tym równości płci. 

10. Udział Beneficjentów/Beneficjentek Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny. 

 

§2 
Zakres wsparcia 

 
Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje: 
 
1) zajęcia indywidualne z logopedii  – 16 dzieci z klas I – III;  5 godzin zegarowych/osobę.  

2) zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – 30 dzieci z klas I – III;  3 grupy 10-osobowe; 18 godzin lekcyjnych/ 
grupę; 

3) koło muzyczne – 30 osób z klas I-III;  1gr. 30-osobowa; 18  godz. lekcyjnych/grupę, uatrakcyjnieniem 
zajęd będzie wyjazd do Filharmonii. 

4) zajęcia z języka angielskiego – 20 dzieci z klasy IV; 2 grupy 10-osobowe; 18 godz. lekcyjnych/grupę. 

 

 



 

 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Projekt skierowany jest do osób, bez względu na płed spełniających łącznie poniższe kryteria rekrutacji: 
podstawowe oraz kryteria dodatkowe w przypadku wybranego typu zajęd: 

I. Kryteria podstawowe: 

1) Mieszkaniec miejscowości; Rudka, Bobrowniki Małe i Komorów położonej na terenie Gminy 
wiejskiej Wierzchosławice 

2) Zainteresowanie udziałem w projekcie  

Kryteria podstawowe będą weryfikowane na podstawie oświadczenia rodzica o ich spełnieniu.  

  

II. Kryteria dodatkowe w zależności od typu zajęd: 

1) Indywidualne zajęcia z logopedii: 

 uczeo/uczennica klas I –III – kryterium weryfikowane na podstawie nr legitymacji szkolnej  

  występowanie wad wymowy – kryterium weryfikowane na podstawie opinii logopedycznej 
/źródło weryfikacji: ksero opinii logopedycznej) 

Po spełnieniu ww. kryteriów na zajęcia z logopedii będą przyjmowane dzieci z największymi 
dysfunkcjami wymowy na podstawie opinii logopedy. Opinia ta zostanie wystawiona w oparciu o 
badanie logopedyczne, które zostanie przeprowadzone po zakooczeniu przyjmowania zgłoszeo, tj. 
od 27 września do 29 września.  

2) Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej: 

 uczeo/uczennica klas I– III–  kryterium weryfikowane na podstawie nr legitymacji szkolnej 

a) po spełnieniu ww. kryteriów w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci u których 
występują wady postawy – kryterium weryfikowane na podstawie wykazu uczniów/uczennic 
skierowanych na gimnastykę korekcyjną sporządzonego przez lekarza /źródło weryfikacji: 
ksero aktualnego wykazu sporządzonego przez lekarza/ 

b) w przypadku zgłoszenia się większej ilości osób znajdujących się na wykazie uczniów/uczennic 
skierowanych na gimnastykę korekcyjną przez lekarza po spełnieniu ww. wymagao o udziale 
w zajęciach będzie decydowad kolejnośd zgłoszeo 

c) w przypadku niewielkiego zainteresowania osób, które zostały skierowane przez lekarza na 
zajęcia z gimnastyki korekcyjnej będą przyjmowane dzieci zagrożone wystąpieniem wad 
postawy na podstawie opinii prowadzącego zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. /ź. w. opinia 
prowadzącego zajęcia z gimnastyki korekcyjnej/ 

3) Koło muzyczne:  

 uczeo/uczennica klas od I do III - kryterium weryfikowane na podstawie nr legitymacji 
szkolnej  

 

 



 

 

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci wykazujące uzdolnienia muzyczne na podstawie 
opinii prowadzącego zajęcia z muzyki. Opinia ta zostanie wystawiona na podstawie przesłuchania 
kandydatów/kandydatek, które zostanie przeprowadzone po zakooczeniu przyjmowania zgłoszeo, 
tj. od 27 września do 29 września. 

4) Zajęcia z j. angielskiego:  

 uczeo/uczennica klasy IV - kryterium weryfikowane na podstawie nr legitymacji szkolnej 

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci wykazujące predyspozycje do nauki języków 
obcych, tj. dzieci które oponowały materiał w stopniu dobrym lub bardzo dobrym za ostatni 
zamknięty semestr. Kryterium to zostanie zweryfikowane w oparciu o opinię prowadzącego 
zajęcia z j. angielskiego w roku szkolnym 2009/2010 wydaną na podstawie oceny opisowej za 
ostatni zamknięty semestr. 

2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w § 3 pkt. 1 niniejszego 
regulaminu, jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego 
/stanowiącego Załącznik nr 1 do regulaminu/ wraz z Oświadczeniem uczestnika projektu o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie danych osobowych  /stanowiącym Załącznik nr 2 do regulaminu/ dostępnego na 
stronie internetowej www.rudka.boo.pl, www.noweprzestrzenie.blogspot.com, www.wierzchoslawice.pl, 
www.bobrownikimale.info, lub w Punkcie Rekrutacyjnym – sala nr 8 w Publicznej Szkole Podstawowej w 
Rudce, Rudka 163; 33-122 Wierzchosławice. Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz z załącznikami 
należy osobiście złożyd w Punkcie Rekrutacyjnym w dniach od 1 września do 24 września w czasie jego 
funkcjonowania, tj.: poniedziałek i czwartek od godziny 15.00 do 18.00. 

 

§ 4 

Zasady rekrutacji uczestników 

1. Rekrutacja będzie trwała od 1 do 30 września 2010 r., przy czym zgłoszenia będą przyjmowane od 
1 do 24 września w 2010 r. w czasie funkcjonowania Punktu Rekrutacyjnego, o którym mowa w § 
3 pkt. 2. 

2. Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje poprzez wypełnienie, podpisanie i dostarczenie przez 
rodzica do Punktu Rekrutacyjnego, w czasie jego funkcjonowania następujących dokumentów: 

a) Formularza zgłoszeniowego – załącznik nr 1 do regulaminu 

b) Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – 
załącznik nr 2 do regulaminu 

c) dodatkowo  w przypadku zajęd z logopedii - ksera opinii logopedycznej. 

3. Kolejnośd zgłoszeo będzie rejestrowana za pomocą numeru na  Formularzu Zgłoszeniowym. 

4. W dnach od 27 do 30 września zostania przeprowadzona weryfikacja zgłoszeo . 

5. W przypadku zgłoszenia się większej ilości osób na zajęcia z logopedii i koła muzycznego w dniach 
od 27 do 29 września zostanie przeprowadzone odpowiednio badanie logopedyczne i 
przesłuchanie muzyczne przez osoby prowadzące zajęcia. Na podstawie ich wyniku zostaną 
wyłonione osoby zakwalifikowane do udziału w tych zajęciach. 

6. W przypadku uczniów/uczennic klas od I do III  jedna osoba będzie mogła wziąd udział w więcej 
niż 1 zajęciach, po spełnieniu kryteriów rekrutacji o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu, 
przy czym w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby, które nie są zakwalifikowane na 
żadne zajęcia. 

http://www.rudka.boo.pl/
http://www.noweprzestrzenie.blogspot.com/
http://www.wierzchoslawice.pl/
http://www.bobrownikimale.info/


 

 

7. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, w tym z podziałem na grupy w przypadku 
zajęd z języka angielskiego i gimnastyki korekcyjnej zgodnie ze wskaźnikami realizacji projektu 
określonymi we wniosku o dofinansowanie zostanie wywieszona 30 września 2010 r. na tablicy 
informacyjnej w Szkole Podstawowej w Rudce.  

8. Rodzic/prawny opiekun dziecka zakwalifikowanego do udziału w projekcie jako 
Beneficjent/Beneficjentka Ostateczny/a  musi wypełnid deklarację uczestnictwa swojego dziecka 
w projekcie. Datą przystąpienia do projektu jest data podpisania deklaracji udziału w projekcie 
stanowiąca Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

9. W przypadku dużego zainteresowania udziałem w projekcie oprócz list podstawowych zostaną 
również utworzone listy rezerwowe na poszczególne zajęcia.  

10. Uczestnicy projektu wraz z przystąpieniem do jego realizacji wyrażają zgodę na upublicznienie 
wizerunku do promocji projektu na stronach internetowych Stowarzyszenia Nowe Przestrzenie, 
Szkoły Podstawowej w Rudce, Urzędu Gminy Wierzchosławice i miejscowości Bobrowniki Małe. 

11. W przypadku rezygnacji osoby z udziału w projekcie jej miejsce zajmie pierwsza osoba z listy 
rezerwowej.  

12.  Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły.  

13. Za rekrutację  będzie odpowiedzialny asystent projektu. 

14. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji, jest równoznaczne w zaakceptowaniem 
niniejszego Regulaminu. 

 
& 4 

Organizacja zajęd 
 

1. Zajęcia będą się odbywały w Szkole Podstawowej w Rudce.  

2. Wszystkie zajęcia będą realizowane po godzinach lekcyjnych. 

3. Podczas zajęd z języka angielskiego i koła muzycznego uczestnicy/uczestniczki otrzymują 
poczęstunek. Natomiast podczas zajęd z gimnastyki korekcyjnej na każdych zajęciach każdy 
uczestnik/uczestniczka otrzyma wodę mineralną. 

4. Uczestnicy/uczestniczki zajęd z języka angielskiego otrzymują  materiały edukacyjne.  

5. W przypadku nie zrealizowania ilości danych zajęd w danym okresie roku w skutek zdarzeo 
losowych(np. choroba nauczyciela, uczniów/uczennic.)przewiduje się ich intensyfikację w 
kolejnym okresie roku tak by założona ilośd godzin wszystkich zajęd została w 100%osiągnięta. 

6. Każdy uczestnik/uczestniczka projektu może opuścid 20% nieobecności na danych zajęciach. 
Uczestnictwo na zajęciach będzie weryfikowane za pomocą list obecności w dziennikach. W 
przypadku przerwania uczestnictwa z niedotrzymania wymaganego poziomu frekwencji lub winy 
uczestnika/uczestniczki  projektu zostanie skreślony/a z listy zajęd.  

7. Każdy uczestnik/uczestniczka projektu otrzyma dyplom ukooczenia udziału w projekcie jeżeli 
będzie uczestniczył/uczestniczyła w co najmniej 80% zadeklarowanych zajęd.  

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
§ 5 

Obowiązki uczestników 
 

Uczestnicy posiadają następujące obowiązki: 

1) Przestrzeganie niniejszego Regulaminu 

2) Punktualne przychodzenie na zajęcia 

3) Rzetelne przygotowywanie się do zajęd zgodnie z poleceniami prowadzących  

  
§ 6 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 
 
1.Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez 
złożenie przez rodzica pisemnego oświadczenia na formularzu rezygnacji dostarczonym przez Realizatora 
Projektu. 

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikad z przyczyn natury 
zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie mogły byd znane przez rodzica uczestnika/uczestniczki w 
momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 

3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika/uczestniczki z listy osób zakwalifikowanych do 
projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w § 3. 

 
§ 7 

Postanowienia koocowe 
 
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Realizatora projektu. 

2. Ostateczna interpretacja „Regulaminu Projektu” należy do Stowarzyszenia Nowe Przestrzenie w 
Bobrownikach Małych w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.09.2010 r. 

 
 
 


