REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Miejską Kraków”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie
„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków” realizowanego w terminie od 1
stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku.
2. Projekt „Indywidualizacja (…)” finansowany jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
3. Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Realizatorem jest Gmina Miejska Kraków/Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie,
adresatami projektu są uczniowie i uczennice 96 krakowskich szkół podstawowych
klas I – III.
§ 2 Cele projektu
1. Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o
specyficznych potrzebach edukacyjnych z klas I-III szkół podstawowych.
2. Udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju uczniom i uczennicom I etapu
edukacyjnego 96 krakowskich szkół podstawowych, zostanie zrealizowane poprzez
ich udział w zajęciach dodatkowych oraz poprzez zakup odpowiednich pomocy
dydaktycznych i wyposażenia dla szkół.
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§ 3 Uczestnicy projektu
1. Uczestnikami projektu są uczniowie/uczennice klas I – III 96 krakowskich szkół
podstawowych.
2. W projekcie planuje się udział ok. 12 000 uczniów i uczennic o specjalnych
potrzebach edukacyjnych.
3. Do udziału w projekcie zakwalifikowani zostaną uczniowie/uczennice, którzy/które:
 są uczniami/uczennicami szkoły podstawowej w Krakowie, klas I – III,
 uczęszczają do szkoły objętej projektem,
 zostali zakwalifikowani na dodatkowe zajęcia przez Komisję Rekrutacyjną i
dyrektora szkoły na podstawie dokumentu potwierdzającego rozpoznane
potrzeby rozwojowe i edukacyjne.
§ 4 Rekrutacja uczestników projektu
1. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie wrzesień-październik 2012 r. oraz we
wrześniu 2013 r. w 96 krakowskich szkołach podstawowych w oparciu o następujące
dokumenty:
1) Regulamin rekrutacji uczestników projektu,
2) Formularz zgłoszeniowy projektu,
3) Zarządzenie Dyrektora szkoły o powołaniu Komisji Rekrutacyjnej,
4) Regulamin pracy Komisji Rekrutacyjnej,
5) Deklarację uczestnictwa w projekcie.
2. Rekrutację przeprowadzają w poszczególnych szkołach Komisje Rekrutacyjne
powołane zarządzeniem Dyrektora Szkoły.
3. O zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy do projektu decyduje spełnienie kryteriów
określonych w § 3.
4. Opiekun prawny ucznia/uczennicy zakwalifikowanego/ej na zajęcia dodatkowe przez
Komisję Rekrutacyjną podpisuje Deklarację uczestnictwa w projekcie przed
rozpoczęciem zajęć realizowanych w ramach projektu.
5. W przypadku rezygnacji lub wykreślenia ucznia/uczennicy z projektu, może odbyć się
rekrutacja uzupełniająca, pod warunkiem iż w ciągu jednego roku szkolnego
uczeń/uczennica będzie mógł/mogła uczestniczyć w co najmniej 30 godzinach zajęć
dodatkowych w ramach jednego typu zajęć.
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§ 5 Zakres wsparcia
1. Zakres wsparcia dla uczniów/uczennic w ramach projektu obejmuje:
 zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym
zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 zajęcia logopedyczne dla uczniów/uczennic z zaburzeniami rozwoju mowy i
korygujące wady wymowy,
 zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla uczniów/uczennic, którzy
mają trudności w komunikacji społecznej,
 zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów/uczennic z wadami postawy,
 specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (hipoterapia, muzykoterapia, arteterapia,
dogoterapia, teatroterapia)
 zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów/uczennic (np.
matematyczno – przyrodniczym, artystycznym, muzycznym, teatralnym,
plastycznym, lingwistycznym),
 zajęcia korekcyjno-kompesacyjne
 inne (np. zajęcia pedagogiczne, edukacyjno – rozwojowe, z trudnościami w
nauce języka angielskiego)
§ 6 Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu

1. Opiekun prawny uczestnika projektu ma prawo do:
1) bezpłatnego udziału swojego dziecka w zajęciach dodatkowych zaplanowanych w
projekcie,
2) wglądu i modyfikacji podanych danych osobowych udostępnionych na potrzeby
projektu,
3) informacji o postępach swojego dziecka
4) konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia dodatkowe.
2. Opiekun prawny uczestnika projektu jest zobowiązany do:
1) wypełnienia dokumentów niezbędnych do realizacji projektu – Deklaracja
uczestnika w projekcie,
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2) przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w projekcie,
3) dbania o regularne uczęszczanie swojego dziecka na dodatkowe zajęcia zgodnie z
podanym harmonogramem,
4) w

przypadku

nieobecności

ucznia/uczennicy

na

zajęciach

–

pisemne

usprawiedliwienie tej nieobecności – wg podanego wzoru – załącznik nr 1.
Nieobecność na zajęciach powinna zostać usprawiedliwiona najpóźniej na
pierwszych zajęciach na których uczeń/uczennica pojawi się po przerwie.
Nieobecność może wynikać bądź z przyczyn zdrowotnych bądź zdarzeń losowych.
Nie dopuszcza się nieobecności nieusprawiedliwionych. Brak usprawiedliwienia
nieobecności na zajęciach może być podstawą do wykreślenia ucznia/uczennicy z
udziału w projekcie.
§ 7 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie
1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach.
Zgłoszenia rezygnacji dokonuje rodzic/opiekun prawny uczestnika w formie pisemnej
(wzór stanowi załącznik nr 2).
2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt.1, mogą wynikać z przyczyn natury
zdrowotnej lub zdarzeń losowych i z zasady nie mogą być znane przez
uczestnika/opiekuna prawnego w momencie przystąpienia do realizacji projektu.
3. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie zastrzega sobie prawo do skreślenia danej
osoby z listy uczestników w szczególnie rażących przypadkach naruszenia przez niego
niniejszego Regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje
Realizator projektu na wniosek Dyrektora szkoły/Koordynatora szkolnego – załącznik
nr 3. O podjętej decyzji Dyrektor Szkoły/Koordynator szkolny ma obowiązek
poinformować rodzica/opiekuna prawnego uczestnika projektu.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas
trwania projektu tj. do 31 grudnia 2013 roku.
2. Regulamin jest dostępny dla zainteresowanych osób i instytucji w Zespole Ekonomiki
Oświaty

w

Krakowie

oraz

na

Portalu

Edukacyjnym

Miasta

Krakowa

(www.portaledukacyjny.krakow.pl).
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3. W imieniu uczestnika projektu opiekun prawny po zapoznaniu się z niniejszym
Regulaminem zobowiązuje się do jego przestrzegania.
4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są
uregulowane niniejszym dokumentem, należy do Zespołu Ekonomiki Oświaty w
Krakowie – Realizatora Projektu.
5. Realizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie, o których
opiekunowie prawni uczestników projektu zostaną niezwłocznie poinformowani
poprzez Portal Edukacyjny Miasta Krakowa (www.portaledukacyjny.krakow.pl) oraz
za pośrednictwem Dyrektora Szkoły/Koordynatora szkolnego.
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