Fundusze
Europejskie
ProgramRegionalny

Projekt

Unia Europejska
EuropejskiFunduszSpołeczny
Podlaskie

*** *
*
*
*
*

***

*

współfinansowany

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Woj ewództwa Podlaskiego na lata 2014-2020

REGULAMINREKRUTACJI I UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE
,

,

KOMPLEKSOWY ROZWOJ ZESPOŁU SZKOŁ
SPECJALNYCH W AUGUSTOWIE
PRIORYTETOWA III
KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE
Działanie 3.1
Kształcenie i edukacja
Poddziałania 3 .1.2
Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie
kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych
w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTW A PODLASKIEGO
na lata 2014-2020

nr projektu
WND-RPPD.03.01.02-20-0063/15
nr umowy
UDA-RPPD.03.01.02-20-0063/15-00

realizowanego przez

Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze WROTA BIZNESU
wraz z
Zespołem Szkól Specjalnych w Augustowie

1

Partner projektu :

Lider projektu :
Stowarzyszenie konsultingowo -dorad cze "Wr ota Biznesu"

Powiat Augustowski
1

n

1l

I

•

r'\A

Fundusze
Europejskie

Unia Europejska
EuropejskiFunduszSpołeczny

ProgramRegionalny

Projekt

Podlaskie

* ****
*
*
*
*

***

współfinansowany

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

§1

POSTANOWIENIAOGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin

określa

udziału,

warunki

zasady i podstawowe kryteria rekrutacji

Uczestników Projektu ,,Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w
Augustowie'' ich
2.

obowiązki,

a także etapy wsparcia przewidzianego w ramach Projektu.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytetu III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE,
,,Kształcenie

i edukacja'',

Poddziałania

oferty edukacyjnej w zakresie

3.1.2 Wzmocnienie

kształcenia

atrakcyjności

Działania

i podniesienie

3.1

jakości

ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji

kluczowych.
3.

4.

Beneficjentem

projektu jest

Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze

Partnerem

Zespół Szkół

Głównym

celem projektu jest podniesienie

Szkoły

,,Wrota Biznesu'' , a

Specjalnych w Augustowie.
jakości

i wzmocnienie

atrakcyjności

oferty edukacyjnej

Podstawowej Specjalnej nr 7, Gimnazjum Specjalnego nr 5 oraz Szkoły przysposabiającej

do pracy

należących

do

Zespołu Szkół

Specjalnych w Augustowie poprzez

projektowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych jak
pracy z uczniem

niepełnosprawnym

realizację zadań

również indywidualizację

przeznaczonych dla 60 (34 K) uczniów i uczennic i 20 (17 K)

nauczycieli /lek ZSS w Augustowie do końca 30 czerwca 2019r.
5.

Projekt jest

współfinansowany

ze

środków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego.

6.

Czas realizacji Projektu jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie Projektu tj.: od 1 lipca 2017
roku do 30 czerwca 2019 roku.
§2
DEFINICJE

Ilekroć

1.

w niniejszym dokumencie jest mowa o:

Projekcie -

należy

przez to

rozumieć

Specjalnych w Augustowie''
podniesienie

jakości

Projekt ,,Kompleksowy program rozwojowy

w ramach

Poddziałania

oferty edukacyjnej w zakresie

3 .1.2 Wzmocnienie

kształcenia

Zespołu Szkół
atrakcyjności

i

ogólnego, ukierunkowanej na

rozwój kompetencji kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020
2.

RPO WP 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 20142020
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3.

Uczestnik Projektu - należy przez to rozumieć ucznia/uczennicę/nauczyciela/lke, który złożył
dokumenty określone w §3 pkt.2 został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i podpisał
Deklarację

4.

uczestnictwa w projekcie;

Kwestionariusz rekrutacyjny-dokument

(wraz z wymaganymi załącznikami) składany w procesie

rekrutacji przez osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie, którego wzór stanowi załącznik
do niniejszego Regulaminu.
5.

Komisja Rekrutacyjna - należy przez to rozumieć zespół składający się z Koordynatora projektu,
Asystenta koordynatora,

weryfikujących dokumenty

i zatwierdzających listy Uczestników

poszczególnych rodzajów wsparcia;
6.

Beneficjent projektu - Stowarzyszenie konsultingowo- doradcze ,,Wrota Biznesu''

7.

Biuro Projektu - oddział Stowarzyszenia mieszczący się przy ul. Sosabowskiego 1, I piętro, 15182 Białystok
§3

WARUNKI
1.

UDZIAŁU

W PROJEKCIE

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:
a)

uczy się lub zamieszkuje na terenie województwa podlaskiego;

b)

jest uczniem / uczennicą Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie, w przypadku nauczycieli
-jest nauczycielem zatrudnionym w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie.

2.

Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez Kandydata następujących
dokumentów:
zgłoszeniowego

do Projektu;

a)

kwestionariusz

b)

oświadczenia

c)

dokumenty, o których mowa w ust. 2 muszą zostać opatrzone podpisem Kandydata. Ponadto

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

w przypadku Kandydata niepełnoletniego, dokumenty o których mowa w ust. 2 muszą zostać
podpisane przez rodzica Kandydata lub jego opiekuna prawnego.
§4
FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

1.

W ramach projektu uczestnicy mogą korzystać z następujących form wsparcia:
a)

Indywidualna praca z uczniem niepełnosprawnym - indywidualne zajęcia terapeutyczne dla
uczniów - wszyscy uczniowie szkoły- 60 (34K) łącznie 1680h,
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b)

Koło

przyrodnicze Kreatywni podróżnicy przeznaczonych dla 1O osób - łącznie 28h,

c) Zajęcia stymulacjipolisensorycznejprzeznaczonychdla 6 osób- łącznie 120h,

2.

d)

Zajęcia logopedyczne - Logutki przeznaczonych dla 8 osób - łącznie 120h,

e)

Muzykoterapia przeznaczona dla 12 osób - łącznie 120h,

f)

Koło komputerowe Poznaję nowoczesną technikę przeznaczonych dla 1O osób , łącznie 60h,

g)

Szkolenie nauczycieli w zakresie TIK przeznaczonych dla 20 osób - łącznie 120h,

h)

Preorientac j a zawodowa - dla wszystkich uczniów i rodziców - dwa spotkan ia 3h dla 30 osób

Momentem zakończenia uczestnictwa w Projekcie jest zakończenie udziału w ostatniej formie
wsparcia przewidzianej dla Uczestnika w ramach Projektu , nie później niż w ostatnim dniu
realizacji Projektu , z zastrzeżeniem ust. 8.

3.

Zakończenie udziału

a)

przekroczenia

w Projekcie przez Uczestnika następuje także w sytuacji:

liczby dopuszczalnych

nieobecności

na zajęciach, zgodnie z § 6 ust.

1 Regulaminu;

b)

złożenia oświadczenia

o rezygnacji z udziału w Projekcie ;

c)

na wniosek Asystenta koordynatora , uzasadniony rażącym naruszeniem zasad uczestnictwa w
projekcie ;

d)
4.

skreślenia

z listy uczniów ZSS w Augustowie.

W przypadku zakończenia udziału w projekcie przez Uczestnika , Asystent koordynatora wpisuje

na listę uczestników osobę z listy rezerwowej o ile nie przekroczono 30% realizacji danych zajęć .
5.

Asystent koordynatora info1muje Koordynatora Projektu o zdarzeniach , o których mowa w §4 pkt.3

§5
ZASADY REKRUTACJI

1.

Rekrutację
złożonych

Uczestników

Projektu prowadzi cyklicznie Beneficjent

Projektu na podstawie

dokumentów rekrutacyjnych.
odbędzie się

wrześniu

2.

Rekrutacja uczestników

3.

Proces rekrutacji rozpocznie się od działań promocyjnych, wykorzystujących różne kanały

we

2017r. ;

informacji.
4.

Dokumenty rekrutacyjne , o których mowa w §3 pkt. 2 dostępne będą na stronie internetowej
projektu oraz w biurze asystenta koordynatora w ZSS w Augustowie.

5.

Weryfikacja dokumentów dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną. W razie konieczności
prowadzone

będą

rozmowy

weryfikujące

z Kandydatami.
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6.

W oparciu o wynik fo1mularza rekrutacyjnego Kandydaci zostaną uszeregowani

na liście

rankingowej w kolejności od najbardziej do najmniej predysponowanych do udziału w Projekcie

7.

W przypadku , gdy liczba chętnych do udziału w Projekcie przekroczy liczbę miejsc , lista
rankingowa , o której mowa w ust. 6, zostanie podzielona na

8.

listę podstawową

i rezerwową.

Objęcie wsparciem w ramach Projektu Kandydata z listy rezerwowej możliwe jest w przypadku
zakończenia udziału

w projekcie przez Uczestnika jak

również

za

zgodą

Koordynatora w

przypadku gdy zwiększenie liczebności grup założonych we wniosku nie wpłynie na jakość
prowadzonych
9.

zajęć.

Zatwierdzenie list przez Beneficjenta następuje dzień przed dniem rozpoczęcia poszczególnych
zajęć .

Asystent koordynatora zapewnia przekazanie tych informacji uczniom i nauczycielom

ubiegającym się

o uczestnictwo w Projekcie.

1O. W ramach naboru zostanie wyłonionych 60 (34 K) uczniów /uczennic i 20 (17 K) nauczycieli /lek
Projektu.
a)

projektem zostaną objęci wszyscy uczniowie /uczennice ZSS w Augustowie

b)

ustalenie listy rankingowej i rekomendowanie osób według następującej punktacji - dotyczy
nauczycieli:
poziom

-

staż

wykształcenia

- preferowany licencjat (5 dodatkowych punktów)

pracy - od roku do dwóch - 5pkt, od trzech lat do czterech - 3pkt, od pięciu do

dziesięciu

- 1pkt , powyżej dziesięciu 0pkt

uczestnictwo w szkoleniach w przeciągu ostatniego roku- brak

szkoleń-

5pkt , od jednego

do dwóch szkoleń - 3 pkt, od trzech do czterech szkoleń - 1pkt, powyżej pięciu - 0pkt

11.

Najpóźniej
deklarację

12. Rekrutacja

w chwili rozpoczęcia uczestnictwa w pierwszej for1nie wsparcia uczestnik podpisuje
uczestnictwa w Projekcie.
odbywać się będzie

z

uwzględnieniem

zasady

równości

szans , w tym

równości płci.

Organizator zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet, jak i mężczyzn znajdujących się w
grupie potencjalnych Uczestników projektu.

13. W przypadku
w projekcie,

mniejszego

niż

przeprowadzone

zakładane
zostaną

zainteresowania

działania

zaradcze

I uczennic

udziałem

(m.in. indywidualne

rozmowy

uczniów

zachęcające z uczniami, rozesłanie info1macji do rodziców uczniów i uczennic, spotkania z

rodzicami) i dodatkowa rekrutacja .
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§6
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1.

Uczestnicy Projektu, w zależności od formy wsparcia, z której korzystają, zobowiązani są w
szczególności do uczestnictwa w minimum 70% godzinach zajęć w ramach każdego wsparcia .

2.

Uczestnik ma obowiązek aktywnego uczestnictwa we wsparciu oferowany w ramach projektu.
Nieobecności dopuszczalne są jedynie w przypadkach losowych, tj. w szczególności w przypadku

choroby i wymagają usprawiedliwienia.
3.

Uczestnicy Projektu mają obowiązek udziału w badaniach ankietowych przeprowadzanych w
ramach Projektu lub w związku z realizacją RPO WP 2014-2020 po jego zakończeniu.

4.

Uczestnik ma obowiązek infor1nowania o zmianach danych teleadresowych

5.

Uczestnik ma obowiązek potwierdzania uczestnictwa w proponowanych działaniach każdorazowo
na

liście obecności.

§7
ZASADY MONITORINGU PROJEKTU

1.

Monitoring projektu i uczestników prowadzony będzie stale przez koordynatora i asystenta
koordynatora.

2.

Monitoring obejmować będzie weryfikację postępu, dotrzymanie harmonogramu, weryfikację
grupy docelowej, weryfikację zgodności wydatków z budżetem, weryfikację realizowanego
wsparcia, w tym liczby przeprowadzonych zajęć, uczestników zajęć itp.

§8
,
POSTANOWIENIA KON CO WE

1.

Uczeń ubiegający się o uczestnictwo w Projekcie, poprzez złożenie dokumentów, o których mowa

w § 3 ust. 2, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
2.

W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co do
rozstrzygnięć

podejmuje Beneficjent.

3.

Beneficjent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

4.

Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane na podstawie
dokumentów obowiązujących przy realizacji projektów w ramach RPO WP 2014-2020.

5.

Regulamin obowiązuje od dnia jego przyjęcia do dnia zakończenia projektu, tj. od dnia 01.07.2017r
do dnia 30.06.2019 r.
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§9
ZAŁĄCZNIKI

Załącznik

nr 1 - Formularzrekrutacyjnydla nauczyciela

Załącznik

nr 2 - Formularz rekrutacyjny dla ucznia
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