
 
Projekt „Akademia wzorowej edukacji” został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

 

    

      Biuro Projektu: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Plac Jagiellończyka 1,  

  82-300 Elbląg, tel. 55 611 20 89, Fax 55 611 20 60, e-mail: agnieszka.tkaczuk@swiatowid.elblag.pl 

1 

    REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE 
„AKADEMIA WZOROWEJ EDUKACJI” 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki procesu rekrutacji i udziału w projekcie „Akademia wzorowej 

edukacji” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego 

Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, działania 02.02.00 Podniesienie 

jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji, poddziałania 02.02.02. Podniesienie 

jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT 

bis Elbląg. 

2. Beneficjentem projektu jest Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Partnerem – Gmina 

Miasto Elbląg.  

3. Biuro projektu mieści się w siedzibie CSE „Światowid” w Elblągu przy Placu Kazimierza Jagiellończyka 1, 

82-3000 Elbląg, pok. A2.03. 

 

§ 2 

Słownik pojęć 

 

1. Ilekroć w dalszej części dokumentu jest mowa bez bliższego określenia o: 

a. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Akademia wzorowej edukacji”, 

b. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Akademia 

wzorowej edukacji” uczniów, nauczycieli i rodziców, 

c. Uczniu/uczennicy – należy przez to rozumieć osobę posiadającą status ucznia jednej z elbląskich 

szkół podstawowych, 

d. Nauczycielu/nauczycielce – należy przez to rozumieć nauczyciela/nauczycielkę z jednej z elbląskich 

szkół podstawowych, 

e. Rodzicu/prawnym opiekunie - należy przez to rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia z 

jednej z elbląskich szkół podstawowych, 

f. Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do udziału  

w projekcie (uczeń/uczennica/nauczyciel/nauczycielka/rodzi/opiekun prawny) zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym Regulaminie, bezpośrednio korzystająca ze wsparcia, 

g. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół składający się z Dyrektora każdej z 

elbląskich szkół podstawowych, wychowawcy klas, pedagoga szkolnego oraz Koordynatora 

Projektu. 

h. Dacie rozpoczęcia udziału w projekcie – należy przez to rozumieć, zgodnie z wytycznymi w zakresie 
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monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, datę 

udziału w pierwszej formie wsparcia. IZ zaleca, aby była ona także zgodna z datą podpisania 

deklaracji uczestnictwa w projekcie. W przypadku kiedy data przystąpienia do pierwszej formy 

wsparcia jest inna niż data podpisania deklaracji uczestnictwa, Beneficjent przyjmuje datę udziału 

w pierwszej formie wsparcia jako datę rozpoczęcia udziału w projekcie. 

i. Dacie zakończenia udziału w projekcie – należy przez to rozumieć, zgodnie z wytycznymi w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, 

zakończenie udziału zgodnie z założeniami projektu lub przedwczesne opuszczenie projektu 

(przerwanie udziału w projekcie). W przypadku kiedy uczestnik zakończył udział w projekcie, biorąc 

udział we wszystkich przeznaczonych dla niego formach wsparcia, za datę zakończenia uznaje się 

dzień udzielenia ostatniego wsparcia. 

 

§ 3 

Założenia projektowe 

 

1. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych wśród 

uczniów 16 elbląskich szkół podstawowych, doskonalenie umiejętności zawodowych 80 n-li oraz 

wzmocnienie postaw rodzicielskich w zakresie wspierania dziecka na każdym etapie rozwoju. 

2. Czas realizacji projektu jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie projektu i obejmuje: 02.01.2021 r. - 

31.09.2023 r. 

3. Projekt realizowany jest w 16 elbląskich szkołach podstawowych, tj. 

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu ul. Daszyńskiego 1; 

2) Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu, ul. Agrykola 6; 

3) Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu ul. Mickiewicza 41; 

4) Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu ul. Piłsudskiego 4;  

5) Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu ul. Szańcowa 2; 

6) Szkoła Podstawowa nr 9 w Elblągu ul. Józefa Wybickiego 20; 

7) Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu ul. Korczaka 34; 

8) Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu ul. Zajchowskiego 12; 

9) Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu ul. Mielczarskiego 45; 

10) Szkoła Podstawowa nr 15 w Elblągu ul. Modlińska 39; 

11)  Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu ul. Sadowa 2; 

12)  Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu ul. Węgrowska 1; 

13)  Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu ul. Urocza 4; 

14)  Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu ul. Z. Godlewskiego 1; 

15)  Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu ul. Słoneczna 14; 

16)  Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu ul. Wyżynna 3. 
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4. Wartość projektu ogółem wynosi 5 783 368,04 zł, w tym wysokość dofinansowania: 5 289 288,04 zł. 

5. Udział we wszystkich formach wsparcia zaplanowanych do realizacji w ramach projektu jest 

dobrowolny i bezpłatny. 

§ 4 

Grupa docelowa oraz zakres wsparcia 

 

1. Projekt skierowany jest do 1800 uczniów, którzy w roku szkolnym 2021/2022 będą uczniami kl. IV – VII, 

80 nauczycieli z 16 elbląskich szkół podstawowych oraz 500 rodziców/opiekunów prawnych ww. 

uczniów.  

2. Zakres form wsparcia obejmuje:  

a) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kształcące kwalifikacje matematyczne, przyrodnicze, językowe, 

ICT (1250 uczniów), pozaszkolne zajęcia kształcące kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy 

w zespole, w tym pracy metodą projektu (1800 uczniów), program stypendialny (550 uczniów).  

W projekcie przewidziano również wyjścia edukacyjne oraz organizację Festiwalu Kreatywności.  

b) szkolenia doskonalące dla 80 nauczycieli szkół podstawowych z zakresu nowoczesnych metod 

pracy, w tym wykorzystania technologii ICT oraz zajęcia kształtujące u uczniów właściwe postawy 

(kreatywność, innowacyjność, pracę w zespole). 

c) szkolenia dla rodziców pn. „Akademia dla rodziców” – program spotkań, którego głównym celem 

będzie wspieranie 500 rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach ze szkolą i wspieraniu 

dzieci na każdym etapie ich rozwoju.  

3. W ramach projektu zostaną doposażone sale dydaktyczne 16 elbląskich szkół podstawowych – 

wyposażenie szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne ma na celu realizację zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych na wysokim poziomie.  

4. Działania przewidziane dla uczestników projektu prowadzone będą poza zajęciami szkolnymi zgodnie z 

programem i harmonogramem zajęć szkoły. 

5. Każdy z uczniów zakwalifikowanych do projektu będzie uczestniczył jednocześnie w dwóch formach 

wsparcia: 

a) zajęciach wyrównawczych i pozaszkolnych zajęciach rozwijających 

lub 

b) pozaszkolnych zajęciach rozwijających i wsparciu stypendialnym 

6. Uczeń zakwalifikowany do udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych będzie uczestniczył  we 

wsparciu w zakresie jednego z poniżej wymienionych bloków zajęć, zgodnie z kartą oceny ucznia, 

zatwierdzoną przez Komisję Rekrutacyjną: 

a) zajęcia matematyczne 

b) zajęcia przyrodnicze 
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c) zajęcia informatyczne 

d) zajęcia językowe 

oraz w pozaszkolnych zajęciach kształcących kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole,  

w tym pracy metodą projektu, realizowanych przez Lidera projektu w CSE Światowid w Elblągu. 

Przewidywany okres udziału we wsparciu – maks. 24 miesiące. 

7. Uczeń wybitnie zdolny, zakwalifikowany do projektu zgodnie z kartą oceny, będzie uczestniczył we 

wsparciu w formie pomocy stypendialnej oraz w zajęciach rozwijających kształcących kreatywność,  

innowacyjność, umiejętność pracy w zespole, w tym pracy metodą projektu realizowanych przez Lidera 

projektu w CSE Światowid w Elblągu. Przewidywany okres udziału we wsparciu – pomoc stypendialna 

maks. 10 miesięcy, zajęcia rozwijające maks. 12 miesięcy. 

 

§ 5 

Ogólne warunki udziału w projekcie 

 

1. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie uczeń/uczennica jednej z 16 elbląskich szkół podstawowych 

uczęszczający do klasy III-VI w roku szkolnym 2020/2021 (uczniowie z trudnościami w nauce) oraz klasy 

IV-VI w roku szkolnym 2020/2021 oraz IV-VI w roku szkolnym 2021/2022 (uczniowie wybitnie zdolni), 

80 nauczycieli z elbląskich szkół podstawowych oraz 500 rodziców/opiekunów prawnych uczniów 

zrekrutowanych do projektu. 

2. Chęć uczestnictwa w projekcie oznacza złożenie przez kandydata formularza zgłoszeniowego (Załącznik 

nr 1 do niniejszego regulaminu) w sekretariacie szkolnym / drogą elektroniczną na adres e-mailowy 

sekretariatu szkoły / za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

3. Udział ucznia w projekcie zgłasza rodzic lub opiekun prawny.  

4. Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji 

Deklaracji uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu rekrutacji) i złożenie jej  

w sekretariacie szkoły.  

5. Wymagane dokumenty rekrutacyjne, stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu dostępne są w 

sekretariatach, na stronach internetowych szkół podstawowych, o których mowa w § 3 ust. 3 

regulaminu oraz będą przesłane do rodziców za pomocą dziennika elektronicznego,  

 

§ 6 

Zasady rekrutacji uczniów/uczennic 

 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch terminach:  

I. w terminie od 1 marca do 30 kwietnia 2021 roku – 1250 uczniów (klasy III-VI) z trudnościami w 

nauce, 250 uczniów wybitnie zdolnych (klasy IV-VI); 
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II. w terminie od 1 marca do 30 kwietnia 2022 roku – 250 uczniów wybitnie zdolnych (klasy IV-VI). 

2. Do projektu zrekrutowanych zostanie: 

I. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze podnoszące kompetencje matematyczne, przyrodnicze, 

językowe, ICT oraz zajęcia kształcące kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w 

zespole, w tym pracy metodą projektu dla uczniów z trudnościami w nauce – łącznie 1250 

uczniów według podziału:  

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu – 92 uczniów; 

2) Szkoła Podstawowa nr 3 w Elblągu – 67 uczniów; 

3) Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu – 120 uczniów;  

4) Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu – 80 uczniów;  

5) Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu – 66 uczniów;  

6) Szkoła Podstawowa nr 9 w Elblągu – 69 uczniów;  

7) Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu – 94 uczniów;  

8) Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu – 97 uczniów; 

9) Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu – 81 uczniów;  

10) Szkoła Podstawowa nr 15 w Elblągu – 90 uczniów;  

11) Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu – 65 uczniów; 

12) Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu – 63 uczniów;  

13) Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu – 45 uczniów;  

14) Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu – 70 uczniów;  

15) Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu – 75 uczniów;  

16) Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu – 76 uczniów. 

 

II. Pomoc stypendialna oraz zajęcia kształcące kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w 

zespole, w tym pracy metodą projektu dla uczniów wybitnie zdolnych – w terminie od 1 marca 

do 30 kwietnia 2021 roku - łącznie 275 uczniów według podziału: 

 

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu – 23 uczniów; 

2) Szkoła Podstawowa nr 3 w Elblągu – 10 uczniów; 

3) Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu – 22 uczniów;  

4) Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu – 14 uczniów;  

5) Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu – 6 uczniów;  

6) Szkoła Podstawowa nr 9 w Elblągu – 15 uczniów;  
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7) Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu – 22 uczniów;  

8) Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu – 24 uczniów; 

9) Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu – 9 uczniów;  

10) Szkoła Podstawowa nr 15 w Elblągu – 15 uczniów;  

11) Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu – 21 uczniów; 

12) Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu – 21 uczniów;  

13) Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu – 24 uczniów;  

14) Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu – 26 uczniów;  

15) Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu – 9 uczniów;  

16) Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu – 14 uczniów. 

 

III. Pomoc stypendialna oraz zajęcia kształcące kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy  

w zespole, w tym pracy metodą projektu dla uczniów wybitnie zdolnych – w terminie od 1 

marca do 30 kwietnia 2022 roku - łącznie 275 uczniów według podziału: 

 

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu – 23 uczniów; 

2) Szkoła Podstawowa nr 3 w Elblągu – 10 uczniów; 

3) Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu – 22 uczniów;  

4) Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu – 14 uczniów;  

5) Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu – 6 uczniów;  

6) Szkoła Podstawowa nr 9 w Elblągu – 15 uczniów;  

7) Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu – 22 uczniów;  

8) Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu – 24 uczniów; 

9) Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu – 9 uczniów;  

10) Szkoła Podstawowa nr 15 w Elblągu – 15 uczniów;  

11) Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu – 21 uczniów; 

12) Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu – 21 uczniów;  

13) Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu – 24 uczniów;  

14) Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu – 26 uczniów;  

15) Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu – 9 uczniów;  

16) Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu – 14 uczniów. 

3. Szczegółowy harmonogram rekrutacji ustalają i ogłaszają Dyrektorzy szkół. 
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4. Proces rekrutacyjny będzie przeprowadzony zgodnie z zasadami równych szans i niedyskryminacji,  

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Rekrutacja będzie zgodna z zasadami równości 

szans i płci - zarówno kobiety i mężczy ni otrzymają   wiedzę i umiejętności o tej samej jakości, gdzie 

nacisk położony zostanie na partnerskie relacje między płciami oparte o wzajemny szacunek, równe 

prawa i obowiązki, w równym stopniu przeciwdziałające stereotypom.  

5. Za rekrutację uczestników projektu odpowiada Dyrektor szkoły. 

6. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną, w której będzie pełnił funkcję Przewodniczącego.  

W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi: Dyrektor szkoły/Wicedyrektor, Wychowawcy klas, Pedagog, 

Koordynator Projektu ze str. Lidera oraz Koordynator ze str. Partnera.  

7. Komisja rekrutacyjna odpowiedzialna będzie za przeprowadzenie rekrutacji uczniów, tj. weryfikację 

danych zawartych w dokumentacji zgłoszeniowej pod względem formalnym, sporządzenie protokołów  

z rekrutacji, list rankingowych i ostatecznych list uczniów zakwalifikowanych do projektu.  

8. Złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza, że kandydat i jego rodzic/opiekun prawny zapoznał się z 

niniejszym Regulaminem, akceptuje jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania.  

 

§7 

Zasady rekrutacji nauczycieli/nauczycielek 

 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w terminie od 1 marca 2021 r. do 30 marca 2021 r.  

 

2. Szkolenie dla nauczycieli wyposażające w nowatorskie i aktywizujące metody i narzędzia pracy  

z wykorzystaniem TIK na różnych przedmiotach oraz rozwijające u uczniów innowacyjność, 

kreatywność, pracę w zespole. dla nauczycieli – zrekrutowanych zostanie 80 nauczycieli według 

podziału: 

 

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu – 6 n-li; 

2) Szkoła Podstawowa nr 3 w Elblągu – 5 n-li;  

3) Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu – 4 n-li; 

4) Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu – 5 n-li; 

5) Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu – 4 n-li; 

6) Szkoła Podstawowa nr 9 w Elblągu – 4 n-li; 

7) Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu – 6 n-li; 

8) Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu – 5 n-li; 

9) Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu – 4 n-li; 
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10) Szkoła Podstawowa nr 15 w Elblągu – 4 n-li;  

11) Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu – 5 n-li;  

12) Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu – 6 n-li; 

13) Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu – 6 n-li; 

14) Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu – 6 n-li; 

15) Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu – 4 n-li; 

16) Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu – 6 n-li. 

 

3. Szczegółowy harmonogram rekrutacji ustalają i ogłaszają Dyrektorzy szkół. 

4. Proces rekrutacyjny będzie przeprowadzony zgodnie z zasadami równych szans i niedyskryminacji,  

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Rekrutacja będzie zgodna z zasadami równości 

szans i płci - zarówno kobiety i mężczy ni otrzymają   wiedzę i umiejętności o tej samej jakości, gdzie 

nacisk położony zostanie na partnerskie relacje między płciami oparte o wzajemny szacunek, równe 

prawa i obowiązki, w równym stopniu przeciwdziałające stereotypom.  

5. Za rekrutację uczestników projektu odpowiada Dyrektor szkoły. 

6. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną, w której będzie pełnił funkcję Przewodniczącego.  

W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi: Dyrektor szkoły/Wicedyrektor, Koordynator Projektu ze strony 

Lidera oraz Koordynator ze strony Partnera.  

7. Komisja rekrutacyjna odpowiedzialna będzie za przeprowadzenie rekrutacji nauczycieli, tj. weryfikację 

danych zawartych w dokumentacji zgłoszeniowej pod względem formalnym, sporządzenie protokołów z 

rekrutacji, list rankingowych i ostatecznych list nauczycieli zakwalifikowanych do projektu.  

8. Złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza, że kandydat zapoznał się z niniejszym Regulaminem, 

akceptuje jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

 

§8 

Zasady rekrutacji rodziców lub prawnych opiekunów uczniów 

 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w terminie od 15 maja 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. – 500 uczestników.  

2. Szczegółowy harmonogram rekrutacji ustalają i ogłaszają Dyrektorzy szkół. 

3. Proces rekrutacyjny będzie przeprowadzony zgodnie z zasadami równych szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Rekrutacja będzie zgodna z zasadami równości 

szans i płci - zarówno kobiety i mężczy ni otrzymają   wiedzę i umiejętności o tej samej jakości, gdzie 

nacisk położony zostanie na partnerskie relacje między płciami oparte o wzajemny szacunek, równe 

prawa i obowiązki, w równym stopniu przeciwdziałające stereotypom.  

4. Za rekrutację uczestników projektu odpowiada Dyrektor szkoły. 
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5. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną, w której będzie pełnił funkcję Przewodniczącego.  

W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi: Dyrektor szkoły/Wicedyrektor, Wychowawcy klas, Koordynator 

Projektu ze strony Lidera oraz Koordynator ze strony Partnera.  

6. Komisja rekrutacyjna odpowiedzialna będzie za przeprowadzenie rekrutacji rodziców/opiekunów 

prawnych, tj. weryfikację danych zawartych w dokumentacji zgłoszeniowej pod względem formalnym, 

sporządzenie protokołów z rekrutacji, list rankingowych i ostatecznych list rodziców/opiekunów 

prawnych zakwalifikowanych do projektu. 

7. Złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza, że kandydat zapoznał się z niniejszym Regulaminem, 

akceptuje jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

 

§ 9 

Kryteria merytoryczne i pierwszeństwa udziału w projekcie 

 

I. ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI - Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze podnoszące 

kompetencje matematyczne, przyrodnicze, językowe, ICT oraz zajęcia kształcące kreatywność, 

innowacyjność, umiejętność pracy w zespole, w tym pracy metodą projektu dla uczniów z 

trudnościami w nauce. 

 

I. kryterium dostępu 

- w roku szkolnym 2020/2021 uczestnik musi być uczniem kl. III – VI jednej ze szkół (weryfikowane na 

podstawie formularza zgłoszeniowego);  

II. kryteria pierwszeństwa: 

- niskie wyniki klasyfikacyjne na koniec I semestru roku szkolnego 2020/2021 z jednego z przedmiotów: 

matematyka/ przedmioty przyrodnicze/ ICT/ język angielski - 3pkt za ocenę ndst-dop. z danego przedmiotu, 

2pkt -za ocenę dst.-db, 1pkt -bdb-cel (weryfikowane na podst. oświadczenia wychowawcy); 

- opieka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 1pkt (weryfikowane na podstawie oświadczenia rodzica); - 

- uczeń posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (kopia oświadczenia o niepełnosprawności 

poświadczone  za zgodność z oryginałem przez rodzica) – 1 pkt. 

 

II. ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH ORAZ STYPENDIA – szczegółowo określa § 10 WSPARCIE 

STYPENDIALNE 

 

III. NAUCZYCIELE - Szkolenie dla nauczycieli wyposażające w nowatorskie i aktywizujące metody i 

narzędzia pracy z wykorzystaniem TIK na różnych przedmiotach oraz rozwijające u uczniów 

innowacyjność, kreatywność, pracę w zespole 
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I. kryterium dostępu: 

- w roku szkolnym 2020/2021 uczestnik musi być zatrudniony w jednej ze szkół – (oświadczenie Dyrektora 

szkoły); 

II. kryteria pierwszeństwa: 

- brak dotychczasowego udziału w podobnej formie wsparcia - 1pkt (weryfikowane na podstawie 

formularza zgłoszeniowego); 

- uczestnik musi być nauczycielem przedmiotu przyrodniczego/matematycznego/językowego/ICT- 1pkt 

(weryfikowane na podstawie oświadczenia Dyrektora szkoły). 

 

IV. RODZICE – Akademia dla rodziców 

 

I. kryterium dostępu: 

- uczestnik być rodzicem/opiekunem prawnym ucznia zakwalifikowanego do projektu – 1pkt (oświadczenie 

Dyrektora szkoły); 

W przypadku, gdyby zainteresowanie szkoleniami przewyższało liczbę dostępnych miejsc w projekcie, 

zostanie wprowadzone dodatkowe kryterium pierwszeństwa, weryfikowane na podstawie daty złożenia 

deklaracji uczestnictwa. 

 § 10 

Wsparcie stypendialne 

1. Paragraf określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów w roku szkolnym 

2021/22  oraz 2022/2023 dla uczniów klas V-VII 16 szkół podstawowych Gminy Miasto Elbląg, będących 

uczestnikami  projektu „Akademia wzorowej edukacji”. 

2. Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniom szczególnie 

uzdolnionym w zakresie szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe. 

3. Stypendia są działaniem uzupełniającym wobec pozostałych form wsparcia ujętych w projekcie 

finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WiM na lata 2014-2020. 

4. Rekrutacja kandydatów do stypendiów odbywać się będzie w dwóch terminach: 

 01.03.2021 r.– 30.04. 2021 r. 

 01.03.2022 r.– 30.04. 2022 r.  

5. Stypendium jest przeznaczone dla uczniów, którzy w roku szkolnym, w którym odbywa się rekrutacja, 

ukończyli co najmniej jeden semestr nauki w klasie IV lub są uczniami klasy V bąd  VI  oraz uzyskali co 

najmniej średnią ocen 4,75 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w semestrze zimowym danego roku 

szkolnego. 

6. Docelowo wsparcie stypendialne przeznaczone jest dla 550 uczniów wybitnie zdolnych,  

z uwzględnieniem dwóch terminów rekrutacji (rok szkolny 2021/2020 oraz 2022/2023) wg poniższego 

harmonogramu: 



 
Projekt „Akademia wzorowej edukacji” został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

 

    

      Biuro Projektu: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Plac Jagiellończyka 1,  

  82-300 Elbląg, tel. 55 611 20 89, Fax 55 611 20 60, e-mail: agnieszka.tkaczuk@swiatowid.elblag.pl 

11 

Nazwa szkoły 
Liczba stypendystów 

łącznie 

Liczba 

stypendystów do 

zrekrutowania w 

2021 r. 

Liczba 

stypendystów do 

zrekrutowania w 

2022 r. 

Szkoła Podstawowa nr 1 46 23 23 

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 20 10 10 

Szkoła Podstawowa nr 4 44 22 22 

Szkoła Podstawowa nr 6 28 14 14 

Szkoła Podstawowa nr 8 12 6 6 

Szkoła Podstawowa nr 9 30 15 15 

Szkoła Podstawowa nr 11 44 22 22 

Szkoła Podstawowa nr 12 48 24 24 

Szkoła Podstawowa nr 14 18 9 9 

Szkoła Podstawowa nr 15 30 15 15 

Szkoła Podstawowa nr 16 42 21 21 

Szkoła Podstawowa nr 18 42 21 21 

Szkoła Podstawowa nr 19 48 24 24 

Szkoła Podstawowa nr 21 52 26 26 

Szkoła Podstawowa nr 23 18 9 9 

Szkoła Podstawowa nr 25 28 14 14 

Łącznie 550 275 275 

 

7. Docelowa liczba stypendiów przypadająca na szkołę powinna zostać rozdzielona proporcjonalnie na 

uczniów klas V, VI i VII w poszczególnych latach. 

8. przyznaniu stypendiów będzie decydować Komisja Stypendialna w składzie: 

1) dyrektor szkoły 

2) wychowawca klasy 

3) pedagog szkolny 

4) koordynator projektu  

9. Stypendia będą przydzielane wg następujących kryteriów:  

I. kryterium dostępu: 

1) w roku szkolnym, w którym odbywa się rekrutacja,  kandydat musi być uczniem klas IV-VI jednej ze 

szkół uczestniczących w projekcie „Akademia wzorowej edukacji” (formularz zgłoszeniowy). 

2) uczeń deklaruje  uczestnictwo w  zajęciach rozwijających realizowanych przez Lidera projektu, 

odbywających się średnio raz w miesiącu w sobotę, w CSE Światowid, Plac Jagiellończyka 1 

(formularz zgłoszeniowy). 
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II. kryteria pierwszeństwa: 

1) wysoka średnia uzyskana na koniec  I semestru  roku szkolnego, w którym przeprowadzana jest 

rekrutacja  z   nauczanych przedmiotów,  4 pkt. – średnia pow. 5,8; 3 pkt. – średnia pow. 5,5, 2 pkt. 

średnia pow. 5,0; 1 pkt. – średnia pow. 4,75. Obliczenie średniej określone jest na ogólnie przyjętych 

zasadach matematycznych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i zaokrągloną do jednego 

miejsca po przecinku; 

2) uczeń jest uczestnikiem olimpiad i konkursów na szczeblu ogólnopolskim (w okresie ostatnich 

dwóch lat) – 1 pkt za każde zdobyte wyróżnienie (oświadczenie wychowawcy); 

3) uczeń posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (kopia oświadczenia  

o niepełnosprawności poświadczone  za zgodność z oryginałem przez rodzica) – 1 pkt; 

4) uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych – 1 pkt (oświadczenie wychowawcy). 

 

10. Uczeń może zostać wezwany do uzupełnienia braków w dokumentacji w terminie wyznaczonym przez 

realizatora projektu. Jeśli uczeń nie uzupełni dokumentacji w wyznaczonym terminie, wniosek  

o przyznanie stypendium zostanie odrzucony. 

11. Komisja po przeprowadzeniu analizy złożonych wniosków i zastosowaniu w/w kryteriów punktowych 

podejmie decyzję o przyznaniu stypendium, przygotuje protokół i listę rankingową uczniów 

zakwalifikowanych do wsparcia stypendialnego oraz listę rezerwową. 

12. W przypadku konieczności ustalenia kolejności uczniów na rankingowej liście stypendystów  

z jednakową liczbą punktów przyznanych zgodnie z kryteriami wymienionymi w § 10 ust. 6, decyzję  

o przyznaniu stypendiów podejmuje komisja stypendialna, biorąc pod uwagę status materialny ucznia 

oraz zaangażowanie społeczne ucznia (np. wolontariat). 

13. Stypendium będzie wypłacane raz w miesiącu w  wysokości 300 zł, przez okres 10 miesięcy. 

14. Stypendium zostaje przyznane na czas trwania nauki w roku szkolnym 2021/2022 lub 2022/2023, na 

okres nie dłuższy niż 10 miesięcy w odniesieniu do 1 osoby. 

15. Stypendium wypłacane będzie przez Partnera projektu tj. Gminę Miasto Elbląg na podany przez 

rodzica/opiekuna prawnego w deklaracji uczestnictwa rachunek bankowy z dołu, za każdy miesiąc, 

którego dotyczy. 

16. W trakcie otrzymywania wsparcia stypendialnego uczeń podlega opiece dydaktycznej 

nauczyciela/pedagoga szkolnego, której celem jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych 

rezultatów w nauce, wsparcie w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, aktywna współpraca  

z uczniem i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych. 

 

§ 11 

Prawa i obowiązki uczestnika projektu 

 

1. Uczestnik projektu ma prawo do:  
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a) uczestniczenia w nieodpłatnych formach wsparcia, 

b) korzystania z materiałów zapewnionych w okresie udzielanego wsparcia. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do: 

a) Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w formach wsparcia oraz kulturalnego 

zachowania, 

b) Wypełnienia dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji projektu tj. 

ankiet ewaluacyjnych/testów sprawdzających wiedzę itp. w zależności od wymogów programowych 

oraz zapisów wniosku o dofinansowanie, 

c) Udostępniania danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu, w szczególności związanych z 

przeprowadzeniem rekrutacji, potwierdzaniem kwalifikowalności wydatków, udzielaniem wsparcia 

uczestnikom Projektu, zarządzania, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz 

działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz zapewnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej 

wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z RPOWiM 2014-2020 

współfinansowanego z EFS, 

d) Informowania o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych celem umożliwienia 

Beneficjentowi projektu wywiązywania się z obowiązków dotyczących sprawozdawczości projektu, 

 

§ 12 

Rezygnacja 

 

1. Beneficjent projektu dopuszcza tylko w przypadkach uzasadnionych zdarzeń losowych niezależnych od 

uczestnika rezygnację z udziału w danej formie wsparcia w trakcie ich trwania. 

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie ucznia, rodzica bąd  nauczyciela rezygnację należy 

złożyć w formie pisemnej do sekretariatu szkoły lub Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w 

Elblągu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka.tkaczuk@swiatowid.elblag.pl 

 

§ 13 
Postanowienia końcowe 

 

1. Każda osoba biorąca udział w projekcie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu poprzez podpisanie 

formularza zgłoszeniowego, w przypadku osoby niepełnoletniej formularz zgłoszeniowy w projekcie 

podpisuje rodzic/opiekun prawny. 

2. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2021 r.  

5. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany 

mailto:agnieszka.tkaczuk@swiatowid.elblag.pl
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wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy 

o dofinansowanie projektu, pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów 

lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projekt. 

6. W przypadku realizacji przez Jednostki Realizujące projekt nauki w formie zdalnej, Przewodniczący 

komisji rekrutacyjnej może przeprowadzić rekrutację uczestników do projektu w formie zdalnej. 

Dokumentacja zgłoszeniowa zostanie przekazana rodzicom/opiekunom prawnym w wersji 

elektronicznej na ich konta w dzienniku elektronicznym i udostępniona na stronie internetowej szkoły. 

Warunkiem udziału w projekcie będzie odesłanie z konta rodzica/opiekuna prawnego w dzienniku 

elektronicznym lub z konta mailowego rodzica ucznia udostępnionego w formularzu rekrutacyjnym 

dokumentacji zgłoszeniowej, wypełnionej w jednej z następujących form: 

1) wypełnionej dokumentacji w formacie Word lub 

2) skanu wydrukowanej i wypełnionej oraz podpisanej dokumentacji w formacie PDF. 

W przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie warunkiem uczestnictwa i otrzymania pierwszej 

formy wsparcia, będzie dostarczenie podpisanej Deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 6) do 

sekretariatu szkoły w uzgodnionym terminie. 

7. Regulamin jest dostępny w sekretariatach 16 elbląskich szkół podstawowych wskazanych w  

§ 3 pkt. 3 niniejszego regulaminu oraz Biurze Projektu. 

 

Spis załączników: 

Załącznik nr 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Załącznik nr 2. PROTOKÓŁ REKRUTACJI 
Załącznik nr 3. LISTA RANKINGOWA 
Załącznik nr 4. LISTA REZERWOWA 
Załącznik nr 5. WYKAZ UCZNIÓW/NAUCZYCIELI/RODZICÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W 
PROJEKCIE 
Załącznik nr 6. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (na etapie przystąpienia do projektu) 
Załącznik nr 7. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
(na etapie przystąpienia do projektu) 
Załącznik nr 8. HARMONOGRAM REKRUTACJI 

 

 

 

 

           ………………………………      ……………………………… 

  /pieczęć i podpis Beneficjenta/             /pieczęć i podpis Partnera/  


