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Regulamin rekrutacji uczniów do projektu 
Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej                                             

w słupskich szkołach podstawowych 
 

1. Projekt Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej                                             
w słupskich szkołach podstawowych jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 
03.Edukacja, Działanie: 03.02 Edukacja ogólna, Poddziałanie: 03.02.01 Jakość 
edukacji ogólnej. 
 
2. Beneficjentem projektu jest Miasto Słupsk, podmiotem realizującym projekt jest 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka, ul. 
Leszczyńskiego 17, 76-200 Słupsk. 
 
3. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej poprzez objęcie wsparciem 
2663 (1304K/1359M) uczniów słupskich szkół podstawowych oraz 102 (82K/20M) 
nauczycieli, do 06.2018 r. 
 
4. Projekt realizowany jest na terenie województwa pomorskiego . 
 
5. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01.08.2016 roku do 31.07.2018 roku. 
 
6. W projekcie wezmą udział uczniowie klas 1-6 słupskich szkół podstawowych oraz 
nauczyciele: SP nr 1,SP nr 2,SP nr 3,SPzOI nr4, SPzOI nr5,SP nr 6,SP nr 8,SP nr 9, 
SPzOI nr 10. 
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7. Do projektu zakwalifikowanych zostanie co najmniej 2663 uczniów i 102 
nauczycieli. 
 
8. Na wypadek rezygnacji ucznia w wyniku choroby lub z przyczyn losowych z 
udziału w projekcie, utworzona zostanie lista rezerwowa obejmująca co najmniej 2 
uczniów z każdej szkoły. 
 
9. Po dokonaniu rekrutacji uczniów do projektu, z ich rodzicami/opiekunami prawnymi 
wypełnione i podpisane zostaną dokumenty: deklaracja uczestnictwa w projekcie, 
dane uczestników projektu, którzy otrzymują wsparcie w ramach RPO WP 2014-
2020, oświadczenie-zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgoda na 
wykorzystanie wizerunku dziecka. 
 
10.Nauczyciele przystępujący do projektu również wypełnią dokumenty: deklaracja 
uczestnictwa w projekcie, dane uczestników projektu, którzy otrzymują wsparcie w 
ramach RPO WP 2014-2020, oświadczenie-zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych, zgoda na wykorzystanie wizerunku. 
 
 
 
Etapy rekrutacji:  
 
1. W słupskich szkołach podstawowych zostaną zorganizowane spotkania 
informacyjne dla uczniów klas 1-6, rodziców i nauczycieli, w trakcie których zostaną 
przedstawione założenia projektu. Regulamin rekrutacji, kryteria i  zasady 
uczestnictwa w projekcie zostaną umieszczone na stronach internetowych szkół. 
Uczniowie otrzymają informacje od wychowawców, nauczyciele na Radach 
Pedagogicznych, rodzice na pierwszych spotkaniach z wychowawcą i przez e-
dziennik.  
 
2. Wychowawcy przekażą  karty zgłoszenia do projektu uczniom. Dokumenty będą 
do pobrania również w sekretariatach szkół, na ich stronach www i biurze głównym 
projektu.  
 
3. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe będą przyjmowane przez 
wychowawców do 18 października 2016 r. od daty ogłoszenia rekrutacji. Zgłoszenia, 
które nie będą spełniały powyższych wymogów, nie będą rozpatrywane. 
 
4. Weryfikacji dokumentów pod kątem formalnym dokonają Komisje Rekrutacyjne w 
poszczególnych szkołach składające się z: Dyrektora Szkoły, szkolnego 
koordynatora oraz  specjalisty ds. monitoringu i promocji. 
 
5. Komisje Rekrutacyjne sporządzą protokół oraz listę osób zakwalifikowanych do 
udziału w projekcie. 
 
6. O zakwalifikowaniu ucznia do projektu poinformowani zostaną rodzice przez e-
dziennik w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia przyjmowania kart zgłoszenia 
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udziału w projekcie Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej  w 
słupskich szkołach podstawowych 
 
 
7. Koordynator projektu zastrzega sobie prawo do decydowania w sprawach 
nieobjętych regulaminem rekrutacji oraz w sytuacjach spornych. 
 
Warunki przyjęcia uczniów do projektu: 
 
1. Projekt adresowany jest do uczniów klas 1-6 słupskich szkół podstawowych. 
 
2. Kryteria rekrutacji : 
a) Interaktywne warsztaty matematyczne  
-kl. IV-VI -uczniowie z ocena dst i poniżej z matematyki, średnia 3,0 i poniżej 
-kl.I-III na podstawie oceny opisowej nauczyciela 
b) Magia matematyki -zajęcia dla uczniów uzdolnionych i zainteresowanych 
przedmiotami ścisłymi 
-Warsztaty matematyczno-przyrodnicze z elementami fotografii z zastosowaniem TIK 
(kl.IV-VI) 
-Matematyka w praktyce-gry i zabawy logiczne (kl.I-VI) 
-Szachy (kl.I-VI) 
-Mały olimpijczyk (kl.V-VI) 
-Robotyka (kl.I-VI) 
-Kodowanie ( Kl.I-VI) 
-kl.IV-VI- uczniowie ze średnią 4,0 i powyżej 
-kl.I-III – uczniowie wskazani przez nauczyciela 
c) Rozszerzenie oferty edukacyjno-terapeutycznej dla uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych 
-Terapia pedagogiczna 
-Terapia Si 
-Biofeedbek 
-Gimnastyka korekcyjna 
-Logopedia 
- kl.I-VI na podstawie opinii PPP lub orzeczenia o kształceniu specjalnym, 
niepełnosprawności oraz uczeń młodszy. 
d) Angielski teatrzyk 
-kl.I-VI – uczniowie wyrażający chęć udziału w zajęciach, pragnący rozwijać 
kompetencje językowe. 
e)Organizacja zajęć z doradztwa zawodowego-obligatoryjnie wszyscy 
uczniowie klas VI 
f) Kształcenie nauczycieli-studia podyplomowe-nauczyciele z brakiem 
kwalifikacji do prowadzenia zajęć  z uczniem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych 
g) Kształcenie cyfrowych kompetencji uczniów i warsztaty kreatywnego 
myślenia 
h) Podnoszenie kluczowych i cyfrowych kompetencji nauczycieli 
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3. Do projektu będą przyjmowani uczniowie, którzy sami chcą w nim uczestniczyć na 
zasadzie dobrowolności. 
 
4.Jeden uczeń może wziąć udział w kilku zadaniach. 
 


