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REGULAMIN REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH 

do Projektu: 

PORADNIA RÓWNYCH SZANS 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

§1 

Informacje o projekcie 

1. Projekt „Poradnia równych szans” (numer projektu POKL.09.01.02-14-012/10) jest 

realizowany przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Ciechanowie w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia  

i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 

2. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  

w Ciechanowie tj. przy ul. Wyzwolenia 10a, II piętro, pokój 201 czynne: poniedziałki 

i środy 10-18; wtorki i czwartki 7-15; piątki 8-15. 

3. Projekt obejmuje swym zasięgiem powiat ciechanowski. 

4. Okres realizacji projektu: 1.09.2011r. do 15.07.2012r. 

5. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

budżetu państwa. 

§2 

Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru uczestników 

oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. „Poradnia równych szans” zwanym dalej 

„Projektem”, który jest współfinansowany z EFS oraz budżetu państwa. 

 

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie będzie dążyć do 

zakwalifikowania do udziału w ramach projektu 470 uczestników, z czego 60 

stanowić będą dzieci z klas „0”- III szkół podstawowych, a 410 uczniowie gimnazjum.  
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§3  

Warunki uczestnictwa 

1. Do udziału w rekrutacji na zajęcia uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie 

następujące kryteria: 

a) uczą się w szkołach zlokalizowanych na terenie powiatu ciechanowskiego, 

b) wykazują trudności edukacyjne, zaburzenia percepcyjne, 

lub 

c) szczególną potrzebę oraz przydatność w przyszłości zajęć z zakresu 

doradztwa zawodowego. 

2. O przyjęciu kandydatów do projektu decydować będzie: dokonanie zgłoszenia w 

terminie do 21 września 2011r do godziny 16
00 

(lub do wyczerpania miejsc) poprzez 

złożenie ankiety rekrutacyjnej. 

3. W przypadku dużej liczby zgłoszeń zainteresowanych udziałem w projekcie 

pierwszeństwo będą miały osoby: 

 niepełnosprawne  

 z nasilonymi  trudnościami w nauce  

  z terenów wiejskich 

 ze szkół, w których nie organizuje się żadnej specjalistycznej pomocy  

4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie wymaganego kompletu 

dokumentów, tj.: 

 Ankiety rekrutacyjnej. 

 Oświadczeń dotyczących udziału w Projekcie. 

 

                                               §4 

                               Rekrutacja do projektu 

1. Rekrutacja odbywa się poprzez kontakty telefoniczne, e-mailowe lub osobiste. 

2. Rodzice dzieci lub dziecko (po 12 roku życia) zamierzające wziąć udział w projekcie 

wypełnia deklarację uczestnictwa w projekcie stanowiącą załącznik nr 1 oraz 

dokumenty,  o których mowa w §3 ust. 3 i przysyła je do Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej  w Ciechanowie. 

3. Każdy uczestnik powinien zapoznać się  Regulaminem rekrutacji. 

4. Rekrutacja trwa do 21 września 2011r lub do wyczerpania miejsc. 
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5. Dodatkowa rekrutacja na zajęcia rozpoczynające się w 2012r. jest przewidziana w 

styczniu 2012r. 

6. Przez wyczerpanie miejsc rozumie się stworzenie głównych list poszczególnych 

działań oraz list rezerwowych. 

7. Zgłoszenia na listach podstawowych i rezerwowych będą rejestrowanie według daty 

dostarczenia deklaracji uczestnictwa. 

8. Uczniowie zobowiązani są do wypełnienia i podpisania deklaracji uczestnictwa w 

działaniach projektu w przypadku dziecka do 12 roku życia deklarację podpisuje 

rodzic lub opiekun prawny. 

9. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w poszczególnych działaniach projektu jest 

zobowiązaniem ucznia do czynnego i pełnego udziału w ramach trwania danego cyklu 

zajęć. 

10. Uczestnicy są zobowiązani do wypełnienia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz oświadczenia o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności do zajęć 

przewidzianych w projekcie.  

11.  Kandydat ma możliwość uzupełnienia złożonych dokumentów rekrutacyjnych. 

§5 

Nabór do projektu prowadzi komisja w składzie: kierownik projektu, asystent projektu  

i główny księgowy. 

§6 

Wykaz realizowanych zadań 

A) dla dzieci z klas podstawowych: 

1. Zajęcia stymulujące dla uczniów klas II szkół podstawowych: 

 spotkanie dla rodziców (IX 2011r.) 

 diagnoza wstępna dzieci - IX 2011 (na każde dziecko  2 h na diagnozę).  

 25 zajęć w okresie od IX 2011 do V 2012 w grupie 8-osobowej  po 2h.  

 diagnoza końcowa - czerwiec 2012 (2 h na każde dziecko).  

 spotkanie podsumowujące dla rodziców. 

2. Zajęcia dla dzieci nadpobudliwych- 8 uczniów (3 rodzaje zajęć).  

 spotkanie dla rodziców (IX 2011),  
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 od X 2011 do V 2012 trwać będą zajęcia korekcyjno- kompensacyjne (25 zajęć  

dla grup 2-osobowych prowadzonych po 45 min.). Zajęcia te kończą się spotkaniem 

dla rodziców- V/VI 2012. 

 zajęcia socjoterapeutyczne- przewiduje się 15 2-godzinnych spotkań- zajęcia 

prowadzone przez 2 terapeutów, zakończone spotkaniem podsumowującym  

dla rodziców . 

 zajęcia indywidualne- EEG Biofeedback. Dla każdego dziecka przewiduje się  

10 spotkań. Zajęcia zakończą się spotkaniem podsumowującym dla rodziców (1h na 

jednego rodzica.) 

3. Zajęcia stymulujące gotowość szkolną (8 dzieci w grupach 2-osobowych). Każda 

grupa uczestniczy w 2 rodzajach zajęć po 1/2h. Przewiduje się 13 spotkań dla grupy. 

Zajęcia poprzedzone będą spotkaniem informacyjnym dla rodziców (XII 2011)  

i zakończone spotkaniem podsumowującym dla rodziców(V/VI 2012). 

4. Zajęcia "Łatwe zadania" dla 16 uczniów klas I/II mających problemy  

z opanowaniem podstawowych umiejętności szkolnych. 

 spotkanie organizacyjne dla rodziców (IX 2011)  

 diagnoza wstępna (1 h na dziecko).                                                                

 zajęcia trwać będą od X (2011) do V(2012) w grupach 8-osobowych prowadzonych 

przez 2 osoby po 2-godz. Przewiduje się 20 zajęć dla uczestnika.  

 diagnoza końcowa (2h na każde dziecko, w tym udzielenie informacji rodzicowi). 

5 . Terapia logopedyczna z elementami terapii pedagogicznej. 

 dla 4 dzieci od IX 2011 do I 2012 (10 spotkań x 1,5h/2 dzieci) 

 4 dzieci od II 2012 do V 2012 (10 spotkań x 1,5h/2 dzieci) 

 zajęcia poprzedzone diagnozą wstępną (po 1 h na dziecko)- IX 2011 i I 2012.  

 zajęcia zakończone zostaną diagnozą końcową - po 1h na dziecko.  

6. Zajęcia usprawniające percepcję wzrokową dla dzieci z klas O i I dla 12 dzieci (w 

grupach 2-osobowych). 25 spotkań dla każdej grupy po 1h. Poprzedzone diagnozą wstępną 

(po 1 h na dziecko), zakończone zostaną diagnozą końcową po 1 h na dziecko. 

 

B) dla uczniów gimnazjum: 

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego -"Moja przyszłość" dla gimnazjalistów -  

     2 h z grupą dla 23 grup uczniów. Zajęcia poprzedzą spotkania z rodzicami.  
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§7 

Prawa uczestnika projektu 

 

1.Każdy Uczestnik projektu ma prawo do: 

 Udziału w zajęciach, do których się zakwalifikował, 

 Zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczył, 

 Korzystania z materiałów i innych pomocy dydaktycznych do zajęć 

 Uczestnictwa w pełnym programie cyklu zajęć realizowanych w ramach 

Projektu. 

§8 

Obowiązki uczestnika projektu 

1. Każdy uczestnik projektu zobowiązuje się do : 

 Złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, 

 Zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i poświadczenia tego faktu w 

formie oświadczenia, 

 Uczestniczenia we wszystkich zajęciach cyklu zajęć, na które się 

zakwalifikował- potwierdzonego własnym podpisem na liście obecności, 

 Wypełniania w trakcie trwania zajęć ankiet ewaluacyjnych i testów 

sprawdzających, 

 Bieżącego informowania personelu projektu o wszystkich zdarzeniach 

mogących zakłócić dalszy udział w zajęciach, 

 Usprawiedliwienia wszystkich nieobecności u Asystenta Projektu w terminie 7 

dni od daty zaistnienia zdarzenia. 

 

      
§9 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku nadmiernej ilości chętnych do uczestnictwa w projekcie zostanie 

utworzona lista rezerwowa na poszczególne zadania 

2. Każdy uczestnik Projektu może opuścić maksymalnie 20 % zajęć w ramach projektu 

po należytym usprawiedliwieniu swojej nieobecności; obowiązywać będą na zajęciach 

- dziennik zajęć, listy obecności 
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3. W wypadku przerwania szkolenia z winy uczestnika projektu lub niedotrzymania 

wymaganego poziomu frekwencji na zajęciach, za wyjątkiem zdarzeń losowych, 

uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych materiałów oraz całkowitego 

zwrotu kosztów zajęć. 

4. W przypadku braku planowanej liczby uczestników dopuszcza się przeprowadzenie 

dodatkowego naboru do projektu na zajęcia wśród uczniów szkół objętych projektem 

na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

 

 

 

 

 

 

       

 


