
 

 

Regulamin rekrutacji w ramach projektu 

„Edukacja podstawowa kluczem do sukcesu!” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

 

1. Regulamin określa warunki udziału i rekrutacji uczestników/uczestniczek w projekcie pn. „Edukacja 

podstawowa kluczem do sukcesu!” nr RPDS.10.02.01-02-0014/21 realizowanym przez Gminę 

Wińsko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 

2014-2020, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego 

dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy 

horyzontalne. 

2. Beneficjentem projektu jest Gmina Wińsko, biuro projektu mieści się w Urzędzie Gminy Wińsko, 

przy ul. pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko. 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 2022-07-01 do 2023-06-30 w Szkole Podstawowej im. Jana 

Adama de Garnier w Głębowicach, Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie, 

Szkole Podstawowej w Wińsku oraz Szkole Podstawowej im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie. 

4. Głównym celem projektu jest wzrost (kształtowanie) poziomu kompetencji kluczowych 

i uniwersalnych na rynku pracy wśród 279 uczniów Szkół Podstawowych w Gminie Wińsko 

(146 kobiet) (spośród 350 uczniów objętych wsparciem- 184 kobiety) poprzez realizację zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, projektów edukacyjnych, kółek zainteresowań, 

warsztatów, laboratoriów; wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi 

potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi m.in. poprzez organizację zajęć z logopedą, pedagogiem 

oraz doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i rodziców uczniów, ze 

szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach rozwojowych 

i edukacyjnych m.in. poprzez organizację warsztatów dla rodziców w terminie VII.2022-VI.2023. 

 

 

§ 2 

Zakres wsparcia 

 

1. Działania projektu skierowane są do dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Gminie 

Wińsko i rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Gminie Wińsko. 

2. Zakres wsparcia: 

• ZADANIE 1 - Realizacja wsparcia uczniów- Szkoła Podstawowa w Krzelowie 

• ZADANIE 2 - Realizacja wsparcia uczniów- Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie 

• ZADANIE 3 - Realizacja wsparcia uczniów- Szkoła Podstawowa w Wińsku 

• ZADANIE 4 - Realizacja wsparcia uczniów- Szkoła Podstawowa w Głębowicach 

• ZADANIE 5 - Organizacja wyjazdów o charakterze edukacyjnym dla uczestników projektu 

 

 



 

§ 3 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników 

 

1. W projekcie uczestniczyć mogą: 

a. dzieci, posiadające status ucznia Szkoły Podstawowej, dla której organem prowadzącym 

jest Gmina Wińsko, których rodzice/ opiekunowie prawni złożyli wymagane dokumenty 

(deklaracja uczestnictwa, oświadczenie uczestnika projektu, formularz rekrutacyjny) 

i zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną; 

b. rodzice/opiekunowie prawni ucznia Szkoły Podstawowej, dla której organem 

prowadzącym jest Gmina Wińsko, którzy złożyli wymagane dokumenty (deklaracja 

uczestnictwa, oświadczenie uczestnika projektu, formularz rekrutacyjny) i zostaną 

zakwalifikowani do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną; 

2. Uczestniczki i uczestnicy projektu zostaną wybrane/-ni na podstawie złożonych dokumentów 

rekrutacyjnych.  

3. Przy wyborze uczestniczek i uczestników projektu Komisja Rekrutacyjna kierować będzie się 

następującymi kryteriami: 

1) Kryteria formalne: 

• Status ucznia Szkoły Podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina 

Wińsko (oświadczenie rodzica, zatwierdzone przez Dyrektora placówki); 

• Rodzic/opiekun prawny ucznia Szkoły Podstawowej, dla której organem prowadzącym 

jest Gmina Wińsko (oświadczenie uczestnika, zatwierdzone przez Dyrektora placówki)  

2) Kryteria merytoryczne: 

• indywidualna diagnoza problemów edukacyjnych, zainteresowań i zdolności ucz. 

(zajęcia pozalekcyjne i dydaktyczno-wyrównawcze); 

3) Kryteria premiujące (wspólne dla uczniów i rodziców uczniów): 

• osoba, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (weryfikowane na podstawie 

orzeczenia o niepełnosprawności); 

• osoba z rodziny wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym (weryfikowane 

na podstawie zaświadczenia GOPS); 

4) Dodatkowe kryterium merytoryczne dla uczniów: 

• uczeń, posiadający min. 1 rodzica z niepełnosprawnością (weryfikowane na podstawie 

orzeczenia o niepełnosprawności) 

5) Dodatkowe kryterium merytoryczne dla rodziców: 

• Rodzic, posiadający min. 1 dziecko z niepełnosprawnością (weryfikowane na 

podstawie orzeczenia o niepełnosprawności) 

3. Za każde spełnione kryterium merytoryczne uczestnik otrzyma dodatkowo 1 pkt. 

4. Proces rekrutacji poprzedzony zostanie działaniami informacyjno-promocyjnymi na terenie Gminy 

Wińsko. Informacja o możliwości uczestnictwa w projekcie zamieszczona zostanie na stronie 

internetowej Gminy oraz Szkół, objętych wsparciem w projekcie. Rodzice dzieci w wieku szkolnym 

będą informowani osobiście przez pracowników Szkół o organizowanych zajęciach. 

5. W trakcie rekrutacji płeć nie będzie miało wpływu na decyzję o przyjęciu. Efektem rekrutacji 

będzie utworzona lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa.   

6. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z potwierdzoną niepełnosprawnością, 

a następnie przyjmowane będą osoby z największą liczbą punktów. Udział w rekrutacji będzie 

niezależny od płci. 



 

7. W przypadku zdobycia tej samej liczby punktów liczona będzie kolejność zgłoszeń. 

8. W przypadku niezrekrutowania zakładanej liczby uczestników, Wnioskodawca przeprowadzi 

rekrutację uzupełniającą. W trakcie rekrutacji zostanie zapewniona równość szans płci, 

tj. kryterium płci nie będzie miało wpływu na decyzję o przyjęciu.  

9. O zakwalifikowaniu dziecka do projektu Dyrektor powiadamia rodzica dziecka. 

 

§ 4 

Komisja rekrutacyjna 

 

1. Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie w Szkole Podstawowej im. Jana Adama de Garnier 

w Głębowicach, Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie, Szkole Podstawowej 

w Wińsku oraz Szkole Podstawowej im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie na podstawie 

niniejszego Regulaminu Rekrutacji i rozpocznie się we sierpniu 2022 roku. 

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

odpowiedniej Placówki. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy: 

a. analiza przedłożonych wniosków wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnianie kryteriów 

pierwszeństwa, 

b. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości 

w formie listy uczestników zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola; 

c. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych do przedszkola; 

d. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 01.07.2022r. 

2. Obowiązkiem uczestnika/ uczestniczki projektu jest zapoznanie się z treścią niniejszego 

Regulaminu oraz przestrzeganie jego zapisów. 

3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Beneficjenta projektu. 

 

 

 


