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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Małymi krokami- wielospecjalistyczne usprawnienie zaburzonych funkcji u dzieci 

niepełnosprawnych intelektualnie” o Nr  RPPD.03.01.02-20-0052/15 

 

§ 1  

Przepisy ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru uczestników/uczestniczek oraz 

zasady uczestnictwa w projekcie „Małymi krokami- wielospecjalistyczne usprawnienie 

zaburzonych funkcji u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie” o Nr RPPD.03.01.02-20-

0052/15. 

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, 

Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w 

zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. 

3. Realizatorem projektu jest Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe. 

4. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i 

Konsultingowego, ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok. 

5. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2017 r. do 30.11.2018 r. oraz skierowany jest do:  

 58 uczniów/uczennic uczęszczających do Zespołu Szkół Nr 11 w Białymstoku,  

 26 nauczycieli  zatrudnionych w Zespole Szkół Nr 11 w Białymstoku. 

6. W ramach projektu Realizator organizuje bezpłatne wsparcie w zakresie: 

 Wyposażenia pracowni. 

 Szkoleń nauczycieli: 

o Szkolenie „Trening umiejętności społecznych” 

o „Kurs doszkalający podstaw elektroencefalografii dla terapeutów EEG Biofeedback. 

Podstawy EEG- teoria i praktyka” 

o Kurs „Terapia ręki” 

o Szkolenie dotyczące obsługi programu „Mówik” 

o Szkolenie „Alternatywne metody komunikacji” 

o Makaton I stopnia i Makaton II stopnia 

o Szkolenie „Dysfagia I stopnia” oraz szkolenie „Dysfagia II stopnia” 
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o „Trening słuchowy Tomatisa” 

o „Praca z uczniem młodszym- muzyka w szkole według systemu Carla Orffa” 

o Obsługa tablic interaktywnych 

 Zajęć logopedycznych 

 Zajęć terapeutycznych: 

o Terapia integracji sensorycznej 

o Trening słuchowy Tomatisa 

o Zajęcia EEG Biofeedback 

 Zajęć rozwijających umiejętności matematyczno-przyrodnicze 

 Zajęć rozwijających kompetencje społeczne 

 Doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

7. Dodatkowe świadczenia przysługujące uczestnikowi/uczestniczce Projektu:  

o materiały szkoleniowe. 

8. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany zakresu oferowanych zajęć/szkoleń. 

 

§ 2  

Kryteria uczestnictwa w projekcie 

Uczestnikiem/uczestniczką projektu może być uczeń/uczennica uczęszczający do Zespołu Szkół Nr 11 

w Białymstoku oraz nauczyciel zatrudniony w Zespole Szkół Nr 11 w Białymstoku.  

 

§ 3  

Procedury rekrutacji 

1. Rekrutacja uczestników do projektu  trwać będzie nieprzerwanie do momentu zrekrutowania 

58 uczniów/uczennic uczęszczających do Zespołu Szkół Nr 11 w Białymstoku oraz 26 

nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Nr 11 w Białymstoku, jednak nie później niż do 

dnia 28.02.2017 roku (rekrutacja I-II.2017 r.) oraz do dnia 31.10.2017 roku (rekrutacja IX-

X.2017 r.). 

2. W przypadku zebrania/niezebrania pełnych grup na zajęcia/ szkolenia koordynator projektu 

zastrzega sobie prawo skrócenia/wydłużenia terminu zakończenia rekrutacji.  

3. Rekrutacja chętnych do udziału w projekcie będzie odbywała się na podstawie kryteriów 

formalnych i kompetencyjnych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu „Małymi 

krokami- wielospecjalistyczne usprawnienie zaburzonych funkcji u dzieci niepełnosprawnych 

intelektualnie” o Nr  RPPD.03.01.02-20-0052/15. Do kryteriów formalnych należą:  
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 zamieszkanie w woj. podlaskim (zgodnie z KC) 

 uczęszczanie/zatrudnienie w Zespole Szkół Nr 11 w Białymstoku 

 terminowe złożenie dokumentów. 

Do kryteriów kompetencyjnych należą: 

 zajęcia logopedyczne i integracja sensoryczna- wskazania nauczyciela pracującego z 

uczniem/wychowawcy oraz wynikające z orzeczeń Poradni PP; 

 EEG Biofeedback- stan zdrowia (zaświadczenie od neurologa o braku przeciwwskazań 

do terapii), możliwości psychofizyczne ucznia, wskazania nauczyciela prowadzącego 

zajęcia; 

 trening słuchowy Tomatisa- stan zdrowia, możliwości psychofizyczne ucznia, 

wskazania nauczyciela prowadzącego zajęcia trening słuchowy Tomatisa; 

 zajęcia rozwijające umiejętności matematyczno-przyrodnicze- zainteresowania, 

opinia nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniem, wyniki ankiet; 

 zajęcia rozwijające kompetencje społeczne- zdiagnozowane problemy w 

nawiązywaniu relacji z rówieśnikami; 

 diagnoza potrzeb w zakresie podnoszenia kwalifikacji dokonana przez dyrektora 

(nauczycieli). 

4. Kryteria kompetencyjne będą punktowane w skali od 0 do 2 punktów. W przypadku 

uzyskania takiej samej liczby punktów przez uczniów, rozstrzygająca w  zakwalifikowaniu 

ucznia/uczennicy do projektu, będzie opinia nauczyciela prowadzącego zajęcia/specjalisty. 

5. Po zamknięciu rekrutacji, przygotowana zostanie ostateczna lista zakwalifikowanych do 

projektu (lista uczestników projektu) oraz lista rezerwowa. 

6. Złożone dokumenty rekrutacyjne będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni uczestnicy 

będą niezwłocznie informowani o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności poprawienia 

lub uzupełnienia dokumentów.  

7. Procedura rekrutacji obejmuje wypełnienie i złożenie przez kandydata kompletu 

dokumentów rekrutacyjnych, takich jak: 

- kwestionariusza  zgłoszeniowego 

- deklaracji uczestnictwa w projekcie 

- oświadczenia uczestnika projektu 

- oświadczenia (zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku). 

8. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. Osoba rezygnująca z udziału w projekcie przed 

zakończeniem terminu rekrutacji powinna rezygnację złożyć na piśmie. 
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§ 4 

Zasady organizacji zajęć  

1. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

2. Uczestniczki/cy projektu zobowiązani są do udziału w min. 90% zajęć/szkoleń określonych w 

projekcie. 

3. Podczas zajęć/szkoleń prowadzone będą listy obecności i kwestionariusze służące 

monitoringowi i ewaluacji projektu. 

 

§ 5 

Obowiązki  Uczestnika/uczestniczki Projektu 

1.   Uczestnik zobowiązany jest do: 

      - punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach/szkoleniach, 

      - potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności, 

2. Aby otrzymać certyfikat ukończenia udziału w projekcie uczestniczka/k zobowiązany jest do 

uczestnictwa w minimum 90% zajęć objętych programem. Nieobecność na więcej niż 10% 

zajęć, bez podania uzasadnienia, stanowi podstawę do skreślenia z listy uczestników projektu 

i obarczenia kosztami zajęć/szkoleń. 

3. Realizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi 

sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego 

zwolnienia lekarskiego, karty leczenia szpitalnego, lub innego dokumentu potwierdzającego 

zaistniałą sytuację. 

4. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności uczestnik jest zobowiązany do 

uzyskania zgody koordynatora projektu na kontynuację uczestnictwa w projekcie. 

5. Koordynator projektu wyraża zgodę na kontynuację uczestnictwa w projekcie w 

uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem samodzielnego opanowania przez uczestnika 

materiału będącego przedmiotem zajęć/szkoleń oraz zaliczenia go w terminie określonym 

przez prowadzącego zajęcia/szkolenia. 

 

§ 6 

Zasady rezygnacji z uczestniczenia w projekcie 

1. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w projekcie przed rozpoczęciem zajęć 

uczestnik/rodzic/opiekun prawny  zobowiązuje się dostarczyć informacje o tym fakcie 

osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej do biura projektu w 
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najwcześniejszym możliwym terminie, jednak nie później niż 7 dni od zaprzestania 

uczestnictwa w zajęciach. 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie w trakcie trwania zajęć 

uczestnik/rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia 

dotyczącego przyczyn rezygnacji. 

3. Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników projektu w 

przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu. 

 

§ 7  

Postanowienia końcowe 

1. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane 

niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii koordynatora projektu. 

2. Powyższy regulamin udziału w Projekcie obowiązuje po zatwierdzeniu przez koordynatora 

projektu od dnia jego ogłoszenia do publicznej wiadomości.  

3. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu leży w gestii Realizatora. 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                Koordynator projektu 

 

 

                                                                                                 Białystok, 9 stycznia 2017 roku 

 

 


