Badacze i odkrywcy – szkoła bez ograniczeń

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Badacze i odkrywcy – szkoła bez ograniczeń”
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
§ 1.

Informacje o projekcie.

1. Projekt „Badacze i odkrywcy – szkoła bez ograniczeń” realizowany jest przez Betterfield s.c. Magdalena
Helman-Barylska, Sylwia Szczepańska z siedzibą w Poznaniu 61-740, przy ul. Paderewskiego 11/13
w partnerstwie z Gminą Pobiedziska z siedzibą w Pobiedziskach 61-010, ul. Tadeusza Kościuszki 4.
2. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.08.2018r. do 30.06.2020r. na podstawie umowy zawartej
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.
3. Biuro Projektu znajduje się w Poznaniu, przy ul. Paderewskiego 11/13. Czynne jest w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
4. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Słownik pojęć, wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie:
a. Realizator Projektu: firma Betterfield s.c. Magdalena Helman – Barylska, Sylwia Szczepańska z siedzibą
w Poznaniu 61-740, przy ul. Paderewskiego 11/13,
b. Partner Projektu: Gmina Pobiedziska z siedzibą w Pobiedziskach 61-010, ul. Tadeusza Kościuszki 4,
c. Projekt – oznacza przedsięwzięcie pod nazwą „Badacze i odkrywcy – szkoła bez ograniczeń”,
d. Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie w procesie rekrutacji, spełniająca
kryteria, o których mowa w § 3.
e. Biuro Projektu – ul. Paderewskiego 11/13, 61-740 Poznań.
f. Strona internetowa Projektu – strona pod adresem http://www.betterfield.pl/badaczeiodkrywcy
§ 2.

Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru osób uczestniczących w projekcie
nazywanych dalej Uczestnikami Projektu oraz zasady uczestniczenia w Projekcie „BADACZE I ODKRYWCY
– SZKOŁA BEZ OGRANICZEŃ” zwanego dalej „Projektem”.
2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Projektu.
3. Projekt jest skierowany do 1 007 Uczestników Projektu w tym 529 kobiet i 478 mężczyzn.
4. Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2018 do 30.06.2020.
§ 3.

Warunki uczestnictwa.

1. Rekrutacja w ramach projektu „BADACZE I ODKRYWCY – SZKOŁA BEZ OGRANICZEŃ” ma charakter
otwarty, do udziału w projekcie może zgłosić się każda osoba spełniające następujące kryteria:
a. miejsce zamieszkania, pracy lub nauki na terenie województwa wielkopolskiego,
b. posiadanie statusu ucznia lub nauczyciela w jednej z poniższych szkół:
− Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie,
− Szkole Podstawowej im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach,
− Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku,
− Szkole Podstawowej im. prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie,
− Szkole Podstawowej im. Maksymiliana Jackowskiego we Wronczynie,
c. płeć 529 kobiet i 478 mężczyzn,
d. niepełnosprawność (potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności) 7 osób,
e. zgłoszenie do projektu z własnej inicjatywy.
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2. Dodatkowe kryteria merytoryczne przy rekrutacji do projektu:
a. w odniesieniu do uczniów:
− trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej,
− specjalne potrzeby edukacyjne (w tym niepełnosprawność),
− status ucznia młodszego,
− chęć poszerzania wiedzy w zakresie przedmiotów obcych lub języków obcych (angielskiego
lub niemieckiego),
b. w odniesieniu do nauczycieli:
− brak opracowanej ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego
− niewystarczające kompetencje w zakresie pracy metodą projektu i eksperymentu
− niewystarczające kompetencje/kwalifikacje z zakresu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
− niewystarczające kompetencje/kwalifikacje z zakresu pracy z uczniem młodszym
§ 4.

Termin rekrutacji.

Rekrutacja prowadzona będzie w okresie 01.08.2018 – 30.09.2018 oraz 01.09.2019 – 30.09.2019 w sposób
ciągły do zakwalifikowania do udziału w Projekcie 939 uczniów i 68 nauczycieli. W przypadku zebrania pełnych
grup szkoleniowych zostanie utworzona lista rezerwowa.
§ 5.

Zasady rekrutacji.

1. Proces Rekrutacji ma charakter otwarty i prowadzony będzie zgodnie z polityką równych szans pod względem
równego dostępu do szkoleń, bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, wyznanie i status społeczny
uwzględniając zasadę niedyskryminacji osób niepełnosprawnych.
2. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie przed przystąpieniem do projektu powinny wypełnić formularz
zgłoszeniowy dostępny w Biurze Projektu, w szkołach na terenie Gminy Pobiedziska oraz na stronie
internetowej projektu.
3. O zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w Projekcie decyduje:
a. poprawne wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego,
b. zgodność danych podanych przez Kandydata z kryteriami określonymi w § 3 pkt. 1 i 2,
c. w przypadku zgłoszenia się większej od zakładanej osób decydować będzie kolejność zgłoszeń
(data i godzina wpływu formularza zgłoszeniowego).
4. Osoby zakwalifikowane do Projektu będą poinformowane listownie lub telefonicznie w ciągu 2 tygodni
od zakończenia rekrutacji.
5. Kandydaci, którzy otrzymają pozytywną decyzję o zakwalifikowaniu się do Projektu, będą zobowiązani
podpisać Regulamin rekrutacji, a także podpisać umowę szkoleniową wraz z załącznikami.
§ 6.

Prawa Uczestnika Projektu.

Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do:
a. zgłaszania uwag i oceny szkolenia (wsparcia), które otrzymuje w Projekcie,
b. otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych niezbędnych do uczestniczenia
w zajęciach realizowanych w ramach projektu,
c. opuszczenia maksymalnie 20% godzin wsparcia w ramach projektu,
d. uczestniczenia w zajęciach realizowanych (w miarę możliwości organizacyjnych Realizatora Projektu
i Partnera) możliwie blisko miejsca zamieszkania Uczestnika Projektu, w trybie i godzinach
dostosowanych do potrzeb Uczestnika Projektu,
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e. uczestniczenia w zajęciach organizowanych w budynkach i salach dostosowanych do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności Uczestnika Projektu,
f. otrzymania materiałów szkoleniowych do niepełnosprawności Uczestnika Projektu.
§ 7.

Obowiązki Uczestnika Projektu.

Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
a. złożenia kompletu
wymaganych
dokumentów rekrutacyjnych
(formularz zgłoszeniowy
wraz z załącznikami),
b. zapoznania się z niniejszym regulaminem,
c. podpisania umowy udziału w Projekcie wraz z niezbędnymi oświadczeniami,
d. uczestniczenia w co najmniej 80% zajęć realizowanych w ramach projektu – potwierdzonego
własnoręcznym podpisem Uczestnika Projektu na listach obecności,
e. wypełniania w trakcie trwania zajęć ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających, a także udzielania
wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
f. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie,
g. usprawiedliwiania nieobecności w zajęciach realizowanych w ramach Projektu,
h. złożenia oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych,
i. w przypadku rezygnacji z własnej winy po rozpoczęciu udziału w Projekcie w terminie ustalonym
przez Realizatora Projektu zobowiązuje się do zwrotu kosztów swojego uczestnictwa.
§ 8.

Zakres Wsparcia Uczniów.

W ramach udziału w Projekcie każdy Uczeń będący Uczestnikiem Projektu ma zagwarantowane (zgodnie
z zaplanowaną dla niego ścieżką udziału w projekcie):
a. udział w zajęciach:
− wyrównawczych z języka angielskiego,
− wyrównawczych z języka niemieckiego,
− wyrównawczych z matematyki,
− wyrównawczych z fizyki,
− wyrównawczych z chemii,
− wyrównawczych z biologii,
− wyrównawczych z geografii,
− wyrównawczych z przyrody,
− kółka języka angielskiego,
− kółka języka niemieckiego,
− klubu Małego Badacza (wyłącznie dla uczniów klas 1-3),
− laboratorium matematyczno-przyrodnicze (dla uczniów klas 4-8),
− logopedycznych,
− socjoterapeutycznych,
− psychoedukacyjnych,
− korekcyjno-kompensacyjnych,
b. poradnictwie zawodowo-edukacyjnym (warsztatach grupowych oraz spotkaniach indywidualnych) –
wyłącznie dla uczniów klas 8,
c. dowóz na zajęcia,
d. udział w wyjazdach edukacyjnych realizowanych w ramach klubu Małego Badacza lub laboratorium
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matematyczno-przyrodniczego,
e. materiały szkoleniowe (w tym materiały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych o ile to
konieczne),
f. realizację zajęć (w miarę możliwości organizacyjnych Realizatora Projektu i Partnera) w szkole,
do której uczęszcza, w trybie i godzinach dostosowanych do jego potrzeb.
§ 9.

Zakres Wsparcia nauczycieli.

W ramach udziału w Projekcie każdy Nauczyciel będący Uczestnikiem Projektu ma zagwarantowane (zgodnie
z zaplanowaną dla niego ścieżką udziału w projekcie):
a. udział w:
− szkoleniu z zakresu pracy metodą projektu i eksperymentu
− szkoleniu „Metody pracy z uczniem z SPE”
− szkoleniu „Radzenie sobie z emocjami ucznia z SPE”
− szkoleniu „Rozwijanie motywacji uczniów z SPE”
− szkoleniu z kompetencji wychowawczych
− studiach podyplomowe z pedagogiki specjalnej,
b. materiały szkoleniowe (w tym materiały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych o ile to
konieczne),
c. realizację zajęć (w miarę możliwości organizacyjnych Realizatora Projektu i Partnera) w trybie i godzinach
dostosowanych do jego potrzeb.
§ 10. Rezygnacja.
1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności
finansowej wyłącznie w przypadku gdy rezygnacja zgłoszona została do Biura Projektu do 7 dni przed
rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia w Projekcie – bez podania przyczyny.
2. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie z nieuzasadnionych przyczyn
lub skreślenia z listy uczestników spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych w regulaminie
i umowie uczestnictwa w Projekcie (m.in. obecność na zajęciach), Uczestnik Projektu musi dokonać zwrotu
materiałów szkoleniowych oraz poniesionych kosztów jego uczestnictwa w Projekcie.
§ 11. Postanowienia końcowe.
1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
2. Ostateczna interpretacja regulaminu rekrutacji należy do Realizatora Projektu.
3. W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie, a odnoszących się do Projektu decyzje podejmuje Biuro
Projektu.
4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej.

