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REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE 
Przyjazna Szkoła  

Nr Umowy:  POKL.09.01.02-28-237/09-00 
§ 1 

Informacje o projekcie 
 

1. Projekt realizowany jest przez Gminę Rybno, ul. Lubawska 15,13-220 Rybno 
2. Termin realizacji projektu 01.12.2009 r. - 29.07.2011 r. zgodnie z umową o dofinansowanie projektu,  
3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
4. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach,  
Działanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 
 

§ 2 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Przyjazna Szkoła”, 
Nr projektu: POKL.09.01.02-28-237/09-00. 
2. Gmina Rybno zakwalifikuje do udziału w projekcie  nie mniej niż 550 uczniów. Liczba osób biorących udział   
w projekcie, może zostać zwiększona jeśli pozwolą na to warunki lokalowe i organizacyjne  
3. W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące: 
 

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
a) Dla uczniów Szkół Podstawowych 

-nauczanie zintegrowane/nauczanie początkowe 
-matematyka 
-język angielski 
-język polski 

b) Dla uczniów Gimnazjum 
-język polski 
-język angielski 
-matematyka 
 

 Zajęcia specjalistyczne  z pedagogiem szkolnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. 
 
4. Jeden uczeń może brać udział w kilku zajęciach. 
5. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
6. Zajęcia odbywają się na terenie Gminy Rybno: 
-Szkoła Podstawowa w Hartowcu 
-Szkoła Podstawowa w Jeglii 
-Szkoła Podstawowa w Koszelewach 
-Szkoła Podstawowa w Rumianie 
-Szkoła Podstawowa w Rybnie 
-Szkoła Podstawowa w Żabinach 
-Zespół Szkół w Rybnie 
Gimnazjum 
Liceum Ogólnokształcące 
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§ 3 

Kryteria naboru 
 

Do udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych mogą zgłaszać się osoby spełniające następujące kryteria: 
a) Uczestnik jest uczniem jednej ze Szkół z terenu Gminy Rybno. 
b) Uczeń wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych lub jest zgłoszony 
do zajęć przez nauczyciela. 
c) Uczniowie  mający problemy z opanowaniem treści programowych  lub uczniowie wyrażający chęć 
rozszerzenia treści programowych. 
 

§ 4 
Procedura naboru 

 
1. Rekrutację na etapie szkoły przeprowadza dyrektor szkoły oraz nauczyciele. Wyniki rekrutacji są 

odnotowane w dzienniku zajęć poprzez wpisanie imienia i nazwiska ucznia na liście uczniów 
korzystających  z zajęć ( do dziennika zajęć dydaktyczno-wyrówwawczych / dziennika  zaj. z  
pedagogiem) odpowiednio do zajęć. 
 

I etap: Nauczyciele wskażą uczniów na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,  
II etap:  
- zostaną rozwieszenie ogłoszenia o naborze ucz. na zajęcia. Grupę uzupełnią ucz. zgłoszeni przez 
rodziców, a także  uczniowie  deklarujący chęć poprawy wyników w nauce i niepowodzeniach.  
- we wrześniu 2010r. zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca dla ucz. kl. I szkół podstawowych 
rozpoczynających naukę, wg. wyżej wskazanych kryteriów. 
2. Rekrutację na zajęcia specjalistyczne przeprowadzi  dyrektor oraz pedagodzy szkolni z wychowawcami. 
Obowiązkowo zakwalifikowani zostaną ucz. sprawiający najwięcej problemów wychowawczych, którzy 
mają ocenę z zachowania naganną lub nieodpowiednią, przejawiają agresję, stwierdzono że używają 
alkohol, osiągają słabe wyniki w nauce, cechują się labilnością nastrojów.  
3.Rekrutacja zostanie ogłoszona na str. www.gminarybno.pl w zakładce: realizujemy projekty.  
4.Rekrutacja  uwzględnia zasadę równych szans w tym równości ze względu na wiek, płeć, 
niepełnosprawność.  
5.Uczniowie zakwalifikowani do programu zostaną wpisani na listę w dzienniku zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych i zajęć z pedagogiem szkolnym.  
5. Nabór na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne   kończy się po wpisaniu ucznia do dziennika 
poszczególnych zajęć. 
 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

 
1. Realizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie lub wprowadzenie 
dodatkowych postanowień. 
2. W kwestiach nieregulowanych w Regulaminie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji posiada Koordynator 
projektu. 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1grudnia 2009 r. i obowiązuje przez cały czas trwania projektu. 
    

                                                                                       


