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                REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE 

                                                   „ Równać szanse” 

 

                                       Nr Umowy:  POKL.09.01.02.-28-115/13-00 

 

                                                             § 1 

 

                                               Informacje o projekcie 

 

1.Projekt realizowany jest przez Gminę Rybno, ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno. 

2.Termin realizacji projektu 01.07.2014 r. – 30.06.2015 r. 

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. 

Działania 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. 

 

                                                            § 2 

 

                                             Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Równać szanse”, 

Nr konkursu: 1/POKL/9.1.2/2013. 

2. Projekt jest skierowany do uczniów Szkół Podstawowych w: 

a) Hartowcu, 

b) Jeglii, 

c) Koszelewach, 

d) Rumianie, 

e) Rybnie, 

f) Żabinach. 

3. Gmina Rybno zakwalifikuje do udziału w projekcie  nie mniej niż 217 uczniów. Liczba 

osób biorących udział w projekcie, może zostać zwiększona jeśli pozwolą na to warunki 

lokalowe i organizacyjne. 

4. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

5. W ramach projektu : 

5.1. przeprowadzone zostaną  specjalistyczne zajęcia logopedyczne, które są skierowane  do 

uczniów i wychowanków 6 szkół na terenie gminy Rybno. W zajęciach mogą brać udział 

uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych / logopedycznych, posiadające orzeczenie 

lub opinię z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej lub u których po konsultacji lub badaniu 
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logopedycznym, wynika potrzeba skierowania dziecka na specjalistyczne zajęcia. 

Zakwalifikowane zostaną dzieci, które mają wady wymowy, rozpoczęły terapię pedagogiczną 

wcześniej, mają zaburzenia percepcji wzrokowej i słuchowej bądź wykazują trudności                   

w nauce czytania bądź pisania. Chęć uczestniczenia w zajęciach  należy zgłosić u dyrektora 

szkoły, w której dziecko realizuje obowiązek szkolny.  

5.2.zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć logopedycznych.                      

5.3.Zajęcia zostaną przeprowadzone w następujących placówkach: 

  

a)  Szkoła Podstawowa w Hartowcu, 

b)  Szkoła Podstawowa w Jeglii, 

c)  Szkoła Podstawowa w Koszelewach,  

d)  Szkoła podstawowa w Rumianie, 

e)  Szkoła Podstawowa Rybnie, 

f)  Szkoła Podstawowa w Żabinach. 

 

 5.4. Cele zajęć logopedycznych 

Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci które mają  opóźnienia  w rozwoju mowy, 

wynikające z zaburzeń rozwojowych, dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii. Zajęcia 

pozwolą przezwyciężać trudności szkolne, stymulować rozwój mowy, likwidować zaburzenia 

mowy, akcentu, przeciąganie i przekształcanie głosek, jąkanie, wady które powodują 

zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.  

Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii.                         

Zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie jak i grupowo. 

Do zadań logopedy należy w szczególności: 

1) przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów,  w tym mowy 

głośnej i pisma; 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jej  wyników – organizowanie pomocy 

logopedycznej; 

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach; 

4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu   i pisaniu przy 

ścisłej współpracy z pedagogami, wychowawcami  oraz nauczycielami prowadzącymi zajęcia 

korekcyjno – kompensacyjne; 

5) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających               

z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.  

 

                                                            § 3 

 

                                             Ogólne kryteria naboru 

 

1. Do udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu „Równać szanse” mogą zgłaszać 

się osoby spełniające następujące kryteria: 

a) Uczestnik jest uczniem jednej ze Szkół z terenu Gminy Rybno. 

b) Uczeń w wyniku rekrutacji został zakwalifikowany do zajęć. 
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c) Uczeń podpisał deklarację uczestnictwa w projekcie, w przypadku deklaracji uczestnictwa 

osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane  przez jego prawnego opiekuna.  

Informacja o rekrutacji znajdzie się w ogłoszeniach w szkołach, gminie                                                  

i www.gminarybno.pl. 

2. Do projektu zostaną włączone: 

2.1.dzieci posiadające opinię lub orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                  

z zaleceniem terapii logopedycznej; 

2.2.dzieci, które rozpoczęły terapię logopedyczną wcześniej; 

2.3.dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności; 

2.4.dzieci z zaburzeniami percepcji słuchowej i wzrokowej; 

2.5.dzieci mające trudności w nauce czytania bądź pisania; 

2.6.dzieci, u których po konsultacji lub badaniu wynika wada wymowy; 

2.7.dzieci z własnej inicjatywy, bądź rodziców. 

3. Terminy rekrutacji: 

a) I  etap ogłoszenie o rekrutacji od  01.07.2014 do 31.08.2014 na rok szkolny 2014/2015. 

b) II etap rekrutacja uzupełniająca od  01.09.2014 do15.09.2014  na rok szkolny 2014/2015. 

4. Warunkiem przystąpienia do projektu jest z zgoda rodzica. 

5. Formularze rekrutacyjne składa się w szkole, do której uczęszcza dziecko. 

6. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans.  Komisja przy 

podejmowaniu decyzji nie bierze  pod uwagę takich względów jak: płeć, rasa, kolor skóry, 

pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religia lub przekonania, opinie 

polityczne lub wszelkie inne opinie, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, 

urodzenie, niepełnosprawność a jedynie kierować się bedzie potrzebami i oczekiwaniami 

uczestników projektu.  

                                                   

                                                                § 4 

                                                    Procedura naboru 

 

1. Rekrutację na etapie szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna w składzie: 

a) koordynator projektu 

b) dyrektor szkoły  

c) logopeda lub nauczyciel/ pedagog szkolny. 

2. Rodzice składają formularze rekrutacyjne. 

3. Wyniki rekrutacji są odnotowane w dzienniku zajęć poprzez wpisanie imienia i nazwiska 

ucznia na liście uczniów korzystających  z zajęć logopedycznych. 

4. Rekrutacja zostanie ogłoszona na str. www.gminarybno.pl w zakładce: realizujemy 

projekty.  

5. Kryteria określające kolejność uczestnictwa uczniów w zajęciach logopedycznych z 

uwzględnieniem punktacji: 

1) Dzieci posiadające opinię psychologiczno-pedagogiczną lub orzeczenie z Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej z zaleceniem terapii lub konsultacji logopedycznej 2 pkt. 

2) Dzieci, które uczestniczyły w terapii w poprzednim roku szkolnym 2 pkt. 

3) Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności 2 pkt. 

4) Dzieci z zaburzeniami percepcji słuchowej i wzrokowej 2 pkt. 

http://www.gminarybno.pl/
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5) Dzieci mające trudności w nauce czytania bądź pisania 3 pkt. 

6) Dziecko, u którego z przeprowadzonej konsultacji oraz po badaniu mowy wynika 

wada wymowy 3 pkt. 

7) W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do zajęć logopedycznych jest wyższa niż 

ilość miejsc, tworzy się listę rankingową dzieci oczekujących na wolne miejsce. Listę 

rankingową tworzy się wg. zasad  określonych pkt.1-6. 

                                                          

                                                             § 6 

                                                 Obowiązki uczniów 

  

1. W przypadku zakwalifikowania się na zajęcia wszyscy zobowiązani są do wypełnienia                 

i podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie. 

2. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie jest zobowiązaniem ucznia do czynnego                   

i pełnego udziału w zajęciach w ramach projektu do końca cyklu zajęć lub całkowitym 

zniwelowaniu wad wymowy w przypadku osób korzystających z zajęć logopedycznych. 

3. Spełnienie w/w obowiązków warunkuje udział uczestnika w projekcie. 

 

                                                              § 7  

                                                 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 1.07.2014 r. i obowiązuje przez cały czas trwania 

projektu. 

    

                                                                                       


