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REGULAMIN REKRUTACJI  
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w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin rekrutacji dotyczy projektu pt. e-future.net plus dla uczniów 10 szkół prowadzących 
kształcenie ogólne (7 podstawowych, 3 gimnazja) z terenu Orzesza, złożonego przez Gminę 
Orzesze (projektodawcę) w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.1.2/2009 ogłoszonego 
przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego. 

2. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, 
Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie 
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. 

3. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

4. Projekt realizowany jest przez Gminę Orzesze ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze. 

5. Projekt realizowany jest w okresie od. 01. 09. 2010 r. do 31. 07. 2012 r. 

6. Celem ogólnym Projektu jest opracowanie i wdrożenie do 2012r. programów rozwojowych w 10 
szkołach orzeskich ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych 1000 uczniów z grup  
o utrudnionym dostępie do edukacji poprzez organizację zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych 
oraz dydaktyczno-wyrównawczych mających na celu kształcenie kompetencji kluczowych w 
zakresie ICT, porozumiewania się w języku ojczystym oraz językach obcych, matematycznych i 
naukowo-technicznych, informatycznych, uczenia się, społeczno- obywatelskich, inicjalności i 
przedsiębiorczości oraz świadomości i ekspresji kulturalnej. 

7. W projekcie uczestniczyć będzie 1000 uczniów, którzy zostaną wyłonieni podczas kilku  etapów 
rekrutacji.  

8. Rekrutacja do projektu będzie  przeprowadzana dwukrotnie, przy każdej edycji działań 
projektowych, na początku lat szkolnych 2010/2011 oraz 2011/2012. 

9. Prawnym reprezentantem ucznia jest jego rodzic lub opiekun prawny. 

10. Kandydat do udziału w Projekcie oraz jego prawny reprezentant są zobowiązani zapoznać się  
z Regulaminem Rekrutacji przed przystąpieniem do wypełniania dokumentów rekrutacyjnych. 

11. Regulamin Rekrutacji oraz formularze dokumentów wymaganych podczas rekrutacji są dostępne  
w sekretariatach wszystkich szkół objętych projektem oraz na stronie internetowej Projektu. 
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II. Warunki uczestnictwa  w projekcie 

1. Do udziału w projekcie uprawnieni są wyłącznie uczniowie, którzy są uczniami szkół 
prowadzących kształcenie ogólne z terenu Orzesza, tj. 

• Szkoła Podstawowa nr 2 im. St. Moniuszki, ul. Bukowina 19, 43 - 180 Orzesze; 

• Szkoła Podstawowa nr 4 im. F. Stuska, ul. Stuska 10, 43 - 183 Orzesze; 

• Szkoła Podstawowa nr 5 im. J. Korczaka, ul. Żorska 101, 43 - 188 Orzesze – Zazdrość; 

• Szkoła Podstawowa nr 6 im. Alfreda Szklarskiego, ul. 1000-lecia 3, 43-187 Orzesze – Zawiść; 

• Szkoła Podstawowa nr 8 im. B. Chrobrego,  ul. Chrobrego 64, 43 - 186 Orzesze – Mościska; 

• Szkoła Podstawowa nr 9 im. W. Broniewskiego, ul. Kobiórska 1, 43 - 188 Orzesze – Zgoń; 

• Szkoła Podstawowa nr 10 im. G. Morcinka, ul. Norwida 2, 43 - 188 Orzesze - Woszczyce; 

• Zespół Szkół im. Poległych na Pasternioku, ul. Miarki 1 a, 43 - 180 Orzesze; 

• Gimnazjum nr 2 im. St. Ligonia, ul. Szkolna 44, 43 - 180 Orzesze – Zawada; 

• Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza,   ul. Uczniowska 1, 43 - 186 Orzesze – Gardawice. 

2. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieli uczniowie, którzy spełnią najwięcej poniższych 
kryteriów: 

a) posiada opinię lub orzeczenie PPP; 
b) posiada orzeczenie o niepełnosprawności; 
c) uzyskał w poprzednim roku szkolnym niskie wyniki w nauce; 
d) wychowuje się w rodzinie o niskich dochodach; 
e) pochodzi z rodziny wielodzietnej (minimum 3 dzieci); 
f) przynajmniej jeden z rodziców jest osobą bezrobotną; 
g) rodzina ucznia jest zagrożona wykluczeniem społecznym; 
h) uczeń wyraża chęć udziału w projekcie i rozwijania swoich zainteresowań 

zdiagnozowanych na etapie tworzenia koncepcji projektu. 

3. Warunkiem udziału dziecka w projekcie jest złożenie przez rodziców dziecka/opiekunów 
prawnych w szkole danego ucznia: 
a) Ankiety rekrutacyjnej do projektu (stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu); 
b) Deklaracji uczestnictwa w projekcie (stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu); 
c) Oświadczeń (stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu). 
Powyższe dokumenty będą dostępne w sekretariatach szkół oraz w Biurze Projektu, 
ul. Powstańców 5, 43-180 Orzesze; 

4. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż liczba planowanych miejsc, wybór uczestników zajęć 
będzie wynikać z kolejności zgłoszeń. 

5. W postępowaniu kwalifikacyjnym przewiduje się utworzenie list rezerwowych, 
wykorzystywanych w przypadku rezygnacji osób wcześniej zakwalifikowanych. 
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III.  Przebieg rekrutacji uczestników zajęć 

1. Rekrutacja odbywać się będzie w terminach: 

• składanie dokumentów przez osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie:  
od 13.09.2010 do 21.09.2010r. oraz 5.09.2011r. do 16.09.2011r. 

• kwalifikacja uczestników projektu w poszczególnych szkołach przez komisje rekrutacyjne: 
22.09.2010 r. do 24.09.2010r. oraz 19.09.2011r. do 22.09.2011r. 

2. Kwalifikacji kandydatów do udziału w zajęciach dokona Komisja Rekrutacyjna powołana przez 
Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty w składzie: 
a) koordynator projektu; 

b) specjalista ds. rekrutacji, organizacji zajęć; 

c) pedagog lub psycholog danej szkoły. 

3. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będzie: 

• spełnienie najwięcej kryteriów, o których mowa w  pkt. II. ust. 3, 

• prawidłowe wypełnienie deklaracji uczestnictwa i formularza zgłoszenia oraz złożenie 
wszystkich potrzebnych dokumentów,  

• kolejność złożenia deklaracji uczestnictwa. 

4. Rekrutacja uczestników do udziału w Projekcie odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych 
szans. 

5. Komisja w terminie do 7 dni od daty zakończenia składania deklaracji uczestnictwa sporządza 
dla każdej szkoły objętej projektem listy osób zakwalifikowanych do projektu, w tym listy 
rezerwowe, które zostaną zamieszone na tablicy informacyjnej w danej szkole. Ponadto 
opracowuje protokół z rekrutacji.  

6. Listy osób zakwalifikowanych do udziału w realizacji Projektu zostaną wywieszone  
w siedzibie Biura Projektu w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia naboru kandydatów. 

7. Uzupełniające postępowanie kwalifikacyjne zakłada poinformowanie osób z listy rezerwowych  
o zakwalifikowaniu do projektu w przypadku wolnych miejsc. 

8. Uczestnicy rekrutacji otrzymają pisemną informację o rezultatach kwalifikacji do programu. 

 


