
 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Nowe Horyzonty – zachęcenie dzieci z terenów wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych” 

 

§ 1 

INFORMACJE O PROJEKCIE 
1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowe Horyzonty – zachęcenie dzieci z terenów wiejskiej Gminy 

Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 priorytet 3. Edukacja, działanie  
3.2. Edukacja Ogólna, Poddziałanie  3.2.1. Jakość edukacji ogólnej. 

2. Koszt uczestnictwa w projekcie ponosi Gmina Wejherowo ze środków otrzymanych na jego realizację – projekt jest współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 5% stanowi wkład własny Gminy Wejherowo. 
3. Biuro projektu mieści się w siedzibie Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84 – 200 Wejherowo, pokój 27, e-mail: 

sekretariat@ug.wejherowo.pl.  

4. Projekt jest realizowany do 30 czerwca 2018 r. i może zostać wydłużony.  
 

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

2. Grupę docelową w projekcie stanowią uczniowie 6 Szkół Podstawowych i klas wygaszanego Gimnazjum z terenu Gminy Wejherowo 

oraz nauczyciele tych szkół uczestniczących w projekcie. 

3. Udział w zajęciach jest nieodpłatny. 

4. Każdy uczestnik projektu może maksymalnie wziąć udział w 2 zajęciach.  

 

§ 3 

KRYTERIA I PROCEDURA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Informacje o projekcie dostępne są na stronie ug.wejherowo.pl/wiedza/ oraz na stronach Internetowych szkół objętych projektem. 
2. W każdej szkole objętej projektem, działa koordynator szkolny ds. projektu, który będzie udzielał informacji dotyczące projektu. 

3. Rekrutacja do projektu na rok szkolny 2017/2018 przeprowadzana będzie od 04.09.2017 r. do 15.09.2017 r. 

4. Formularz i wymagane załączniki (o ile dotyczą) należy składać u koordynatora szkolnego.  
5. Premiowani będą uczniowie, którzy nie brali udziału w zajęciach organizowanych w ramach projektu w roku szkolnym 2016/2017. 

6. Uczestnicy Projektu zostaną wybrani spośród uczniów wymienionych w §2 ust. 2 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

na zasadach, o których mowa w §3. 
7. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie z klas IV-VIII Szkoły Podstawowej oraz II-III wygaszanego Gimnazjum. 

8. Koordynator szkolny ds. projektu sporządza listę uczniów oraz nauczycieli zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie oraz listę 

rezerwową. Listę os. zakwalifikowanych koordynator sporządza na przygotowanym uprzednio wzorze udostępnionym przez Biuro 
Projektu. 

9. Warunkiem udziału ucznia w projekcie jest wypełnienie i podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego formularza zgłoszeniowego 

(załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) i zapoznanie się z oświadczeniem stanowiących załącznik nr 1 do regulaminu.  
10. Uczeń, który zakwalifikował się do udział w projekcie zostaje pełnoprawnym Uczestnikiem projektu i jest zobowiązany  

do przestrzegania regulaminu i informacji zawartych w oświadczeniu.  

11. Rekrutacja do projektu trwa w sposób ciągły. Oznacza, to, iż w przypadku braku zrekrutowanych Uczestników rekrutacja będzie 

kontynuowana, aż do uzyskania zakładanej ilości uczniów na zajęciach. W przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć, koordynator 

szkolny ma obowiązek w ciągu 7 dni uzupełnić brakujące miejsca. A w razie konieczności kontynuować rekrutację.  

12. Kryteria naboru: 

a. Grupa docelowa – uczniowie zdolni lub wymagający wsparcia, których wskaże koordynator ds. projektu/nauczyciel/specjalista. 

b. Kryteria naboru - nabór uczniów na zajęcia będzie odbywał się zgodnie z punktacją, oceną predyspozycji i potrzeb rozwojowych 
zgodnie z rekomendacją koordynatora szkolnego/nauczyciela/opinią specjalisty. Rekomendacja: wysoka przydatność – 4 pkt., 

umiarkowana – 2 pkt., niska – 0 pkt, za udział w projekcie po raz pierwszy – 2 pkt, kolejny rok – 0 pkt.  

c. Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie – kolejność określana na podstawie uzyskanych punktów.  
W przypadku takiej samej ilości punktów liczy się data zgłoszenia uczestnika. Uczniowie, którzy nie uzyskali odpowiedniej ilości 

punktów zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika z listy na jego miejsce zostanie 

zakwalifikowany kolejny w rankingu uczeń z listy rezerwowej.  

13. Zajęcia dla nauczycieli – warsztaty z robotyki – nauczyciel wskazany przez Dyrektora danej szkoły.  

14. Zaplanowane w projekcie zajęcia będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych uczniów/nauczycieli szkoły, a rekrutacja będzie 

zgodna z zasadą równych szans oraz będzie opierała się wyłącznie na kryteriach merytorycznych, które nie odnoszą się do wyznania, 

rasy, przekonań czy niepełnosprawności.  

15. Ilość miejsc dostępnych w ramach projektu na poszczególne zajęcia jest dostępna w formularzu zgłoszeniowym, a wszelakie zmiany 

będą dostępne u koordynatora szkolnego ds. projektu.  
 

§ 4 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Uczestnik projektu ma prawo do uczestniczenia w nieodpłatnych zajęciach. 

2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania treści zawartych w oświadczeniu (załącznik nr 1) do niniejszego regulaminu. 

3. Uczestnik projektu jest zobowiązany do rzetelnego uczestniczenia w zajęciach. 

4. Uczestnik zobowiązany jest wypełniać ankiety ewaluacyjne, testy umiejętności (na początku, w trakcie, na końcu zajęć), brać udział  

w badaniach monitorujących w okresie do 2 lat od momentu zakończenia udziału w projekcie, uczestniczyć w egzaminie końcowym. 

W przypadku absencji ucznia na egzaminie obowiązuje pkt 2 oświadczenia – załącznika nr 1 do regulaminu. 

5. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika zobowiązany jest informować o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych celem 

umożliwienia Beneficjentowi projektu wywiązania się z obowiązków dot. sprawozdawczości projektu. 



 

 

6. Rodzic/ opiekun prawny Uczestnika może złożyć rezygnację zgodnie z zasadami określonymi w oświadczeniu. Rezygnacja wymaga 

uzasadnienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji, złożonego do 7 dni od momentu zaistnienia wskazanych 

przyczyn. 

 

§ 5 

ZASADY UCZESTNICTWA I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie rozpoczyna w nim udział od dnia złożenia u koordynatora szkolnego formularza 

zgłoszeniowego podpisanego przez rodzica/opiekuna szkolnego oraz innych stosownych dokumentów, (jeśli są wymagane). 

2. Uczestnik projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez podania przyczyn, jeśli rezygnacja zostanie zgłoszona pisemnie 

do koordynatora szkolnego najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. 

3. Beneficjent dopuszcza rezygnację uczestników z udziału projekcie w trakcie jego trwania, zgodnie z zapisami zawartymi  

w oświadczeniu.  

4. Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników projektu w przypadku: 

a. Naruszenia swoich obowiązków wymienionych § 4 niniejszego regulaminu. 

b. Nieobecności zgodnie z treściami zawartymi w oświadczeniu. 

5. Miejsce osoby skreślonej z listy uczestników zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 
6. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z udziału w projekcie, Uczestnik zwróci otrzymane pomoce dydaktyczne,  

a w przypadku ich zużycia/zniszczenia odkupi nowe lub zwróci ich równowartość. 

 

§ 6 

KOORDYNATORZY SZKOLNI DS. POJEKTU 

1. W każdej ze szkół objętych projektem pracują koordynatorzy szkolni ds. projektu.  

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzygane będą przez zespół koordynujący projekt lub Wójta Gminy Wejherowo 

2. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.  
4. Przestaje obowiązywać regulamin z dnia 13 grudnia 2016 r. na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wejherowo. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


