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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele – kompetencje - aktywność” 

z dnia 01.08.2018 roku. 
 
 

 
§1  

Postanowienia ogólne 
 

1. Projekt „SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele – kompetencje - aktywność”                   
jest realizowany przez Gminę Miejską w Chodzieży/Szkołę Podstawową nr 1 w Chodzieży na podstawie 
umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.02-30-136/16 zawartej w dniu 22.06.2017 roku                               
z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, w ramach Priorytetu                        
8. Edukacja, Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 
wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty 
konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w partnerstwie                 
z Niepubliczną Szkołą Podstawową Specjalną w Chodzieży i Grupą Projekt Barbarą Bedołek-Kozierowską. 

2. Regulamin Uczestnictwa w Projekcie „SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele – 
kompetencje - aktywność”,  z dnia 01.08.2018 roku określa  w szczególności:  

a. zakres wsparcia dla Uczestników/czekProjektu,  
b. kryteria uczestnictwa w Projekcie,  
c. procedurę rekrutacji,  
d. prawa i obowiązki Uczestników/czek Projektu,  
e. zasady monitoringu Uczestników/czek Projektu,  
f. zasady rezygnacji z udziału w Projekcie,  

2. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane                   
w niniejszym Regulaminie, pozostaje w gestii Koordynatora Projektu. W celu sprawnego realizowania 
Projektu z Koordynatorem Projektu współpracują Dyrektorzy Szkół.  

3. Decyzje Koordynatora Projektu oraz Dyrektorów Szkół są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  
4. Wszystkie informacje dotyczące realizacji Projektu dostępne są na stronie internetowej Projektu 

(https://www.spinka.info) oraz w Biurach Rekrutacji, które mieszczą się w: 
a. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Stanisława Staszica 19, 64-800 Chodzież – sekretariat, 
b. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 13,            

64-800 Chodzież – sekretariat, 
5. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  
 
 

§2 
Definicje 

 
Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 

1. Projektodawca – Gmina Miejska w Chodzieży/Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży, ul. Stanisława 
Staszica 19, 64-800 Chodzież – SP1, 

1. Partner nr 1 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna  w Chodzieży, ul. Ignacego Jana 
Paderewskiego 13, 64-800 Chodzież – NSPS, 

2. Partner nr 2 - Grupa Projekt Barbara Bedołek-Kozierowska, ul. Petera Mansfelda 4/28, 60-855 Poznań – 
GP, 

3. Uczestnik/czka Projektu - osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, której udzielane jest wsparcie. 
4. Projekt - projekt pt. „SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele – kompetencje - 

aktywność”, nr RPWP.08.01.02-30-136/16, 
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5. Koordynator Projektu - osoba zarządzająca Projektem. 
6. Biuro Rekrutacji SP1 - lokal przy ul. ul. Stanisława Staszica 19, 64-800 Chodzież – sekretariat, 
7. Biuro Rekrutacji NSPS – lokal przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 13, 64-800 Chodzież, - sekratraiat, 
8. Biuro Projektu – lokal przy ul. Petera Mansfelda 4/28 60-855 Poznań - sekratraiat, 
9. Strona internetowa Projektu – www.spinka.info, 
10. Szkoły – SP1 i NSPS, 
11. Regulamin - Regulamin Uczestnictwa w Projekcie „SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – 

Nauczyciele – kompetencje - aktywność”, 
12. Komisja rekrutacyjna - zespół złożony z Koordynatora projektu, przedstawiciela SP1 i przedstawiciela 

NSPS, utworzony do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej. 
 
 

§3 
Postanowienia dotyczące realizacji Projektu 

 
1. Za rekrutację Uczestników/czek projektu odpowiedzialny jest Koordynator Projektu. 
2. Rekrutacja jest zamknięta (dotyczy szkół: SP1 i NSPS) i odbywa się z poszanowaniem zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn. 
3. O udziale w projekcie nie decydują płeć ani kolejność zgłoszeń (równość szans). 
4. Projekt jest realizowany od dnia 01.07.2018 r. do dnia 30.06.2020 r. na terenie powiatu 

chodzieskiego,(województwo wielkopolskie). 
5. Celem głównym Projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 328 uczniów chodzieskich szkół 

podstawowych, w tym 24 dzieci niepełnospranych poprzez doposażenie szkół w niezbędne pomoce 
naukowe, podniesienie kompetencji 20 nauczycieli oraz realizację zajęć terapeutycznych, wyrównawczych 
i dodatkowych, kształcących kluczowe kompetencje i postawy uczniów w okresie od 01.07.2018 do 
30.06.2020. 

 
 

§4 
Zakres wsparcia 

 
1. Wsparcie jest skierowane do 328 uczniów SP1 i NSPS (w tym 157 K) zamieszkujących/uczących się na 

terenie powiatu chodzieskiego oraz do 20 nauczycieli (w tym 19 K) pracujących w SP1 i NSPS. 
2. Projekt obejmuje następujące wsparcie: 

a. zakup wyposażenia do szkolnej pracowni przyrodniczej SP1, 
b. doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli SP1 i NSPS, 
c. zajęcia dla uczniów SP1 rozwijające kompetencjie kluczowe i właściwe postawy, 
d. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów SP1, 
e. zajęcia z inicjatywności i przedsiębiorczości dla uczniów SP1, 
f. indywidualizację kształcenia uczniów SP1 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
g. indywidualizację kształcenia uczniów NSPS ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

3. Za organizację wsparcia odpowiedzialny będzie Koordynator Projektu.  
4. Wszystkie podejmowane działania będą prowadzone zgodne z zasadą równości szans, w tym równości 

płci, dostępności dla osób  niepełnosprawnych i zasadą niedyskryminacji. 
5. Wszystkie działania skierowane do uczniów i uczennic będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów/uczennic objętych 
wsparciem. 
 
 

§5 
Kryteria uczestnictwa w Projekcie 

 
1. Uczestnikami/czkami projektu mogą być  
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a. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży i Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej              
w Chodzieży,  

b. Nauczyciele zatrudnieni w ww. szkołach, którzy zamieszkują/pracują na gminy miejskiej Chodzież,  
2. Dokumentem potwierdzającym kwalifikowalność osób, będzie podpisany przez Uczestnika/Uczestniczkę:  

a. Formularz Zgłoszeniowy, 
b. Oświadczenie uczestnika projektu, 

 
 

 
§6 

Procedura rekrutacji 
 

1. Rekrutacja do Projektu jest zamknięta, dotyczy uczniów i nauczycieli SP1 i NSPS. 
KRYTERIA REKRUTACJI: 
I. o objęciu uczniów wsparciem zadecyduje (ocena w skali 1-5): 

a. chęć ucznia, zgoda rodziców oraz opinia nauczyciela – dotyczy zajęć dodatkowych, 
b. opinia nauczyciela, zgoda rodziców – dotyczy zajęć wyrównawczych, 
c. poziom deficytów rozwojowych, opinia terapeuty/specjalisty, zgoda rodziców – dotyczy zajęć   
     terapeutycznych, 

II. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych o objęciu wsparciem zdecyduje: 
a. niski poziom dochodów rodziny (+2pkt),  
b. samotne wychowywanie dziecka (+2pkt), 

III. o objęciu wsparciem nauczycieli zadecydują luki kompetencyjne i chęć podnoszenia   
kwalifikacji/kompetencji, 

 
2. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:  

a. Wypełnienie przez Uczestnika/Uczestniczkę dokumentów zgłoszeniowych (Formularz   
     zgłoszeniowy, Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych),  
b. Spełnienie kryteriów formalnych,  

  c.  Spełnienie kryteriów punktowych, 
  d.  Poinformowanie Uczestniczki/Uczestnika o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie,  
  e.  Weryfikacja kryteriów formalnych i punktowych poprzez przedłożenie odpowiednich dokumentów 

m.in. o których mowa w punkcie 1.II.a i b paragrafu 6,  
  f.   Podpisanie Umowy oraz Deklaracji Uczestnictwa,  

4. Zasady przyjmowania zgłoszeń:  
a. Dokumenty Zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Projektu - www.spinka.info                            
     oraz w Biurach Rekrutacji, które mieszą się w SP1 i NSPS,  
b. Dokumenty Zgłoszeniowe należy wydrukować ze strony internetowej lub pobrać w biurze  
     rekrutacji, wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji danej szkoły     

                       w dni powszednie w godzinach 10:00 - 14.00,  
c. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Projektodawca poinformuje Uczestnika/Uczestniczkę    
     drogą mailową, telefoniczną lub osobiście.  

3. Dobór uczniów do objęcia poszczególnymi formami wsparcia będzie uzależniony jedynie od czynników 
obiektywnych (posiadane deficyty wiedzy, deficyty rozwojowe, opinie nauczycieli, terapeutów, lekarzy) nie 
od płci. Ponieważ wsparcie realizowane jest dla dzieci, uczęszczających do szkół, objętych 
projektem (rekrutacja zamknięta), a SP1 i NSPS nie mają wpływu na liczbę K i M w potencjalnej grupie 
docelowej, zakłada się, iż proporcje płci wśród uczestników projektu będą zgodne z naturalnym rozkładem 
płci w populacji uczniów obu szkół. 

4. Wybór nauczycieli, którzy podniosą kwalifikacje/kompetencje w ramach projektu nie będzie uzależniony od 
płci, lecz od posiadanych luk kompetencyjnych i chęci do podniesienia kwalifikacji/kompetencji. 

5. W przypadku, gdy w wyniku pierwszego etapu rekrutacji, pozostaną wolne miejsca, rekrutacja zostanie   
             przedłużona.  

6. Informacja o wszystkich etapach rekrutacji będzie umieszczana na stronie: www.spinka.info, 
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7. Rekrutacja prowadzona będzie w oparciu o:  
a. informację na stronie Projektu, 
b. informacje zamieszczone na plakatach i ulotkach,  
c. organizację spotkań z rodzicami,  

 
 

§7 
Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

 
1. Uczestniczka/Uczestnik zakwalifikowana/y do udziału w Projekcie zobowiązana/y jest do: 

a. regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa formach wsparcia, do których przedłożył 
deklarację, 

b. potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności, 
c. uczestnictwa w egzaminach, umożliwiającym uzyskanie certyfikatów/zaświadczeń (jeżeli dotyczy), 
d. odbioru zaświadczeń/certyfikatów, oraz potwierdzenia tego faktu podpisem na stosownych listach (jeżeli 

dotyczy), 
e. wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych w czasie trwania Projektu oraz po zakończeniu 

udziału; 
2. Projektodawca dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi   

sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia   
lekarskiego lub innych dokumentów usprawiedliwiających nieobecność lub słownie. 

3. Uczestnik/czka Projektu zostaje skreślony z listy Uczestników/czek Projektu w przypadku    
nieusprawiedliwienia 3 nieobecności.  

4. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia/uczennicy Projektodawca może obciążyć     
Uczestnika/Uczestniczkę zakwalifikowanego do udziału w Projekcie połową kosztów Jego/Jej uczestnictwa               
w Projekcie za okres do momentu skreślenia z listy Uczestników Projektu. Niniejsze postanowienie    
wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z czym na Projektodawcy 
spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie.  

5. Uczestniczka/Uczestnik zakwalifikowana/y do udziału w Projekcie jest zobowiązany do udzielania   
wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom zaangażowanych we    
wdrażanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe,Wielkopolskiego Regionalnego Programu    
Operacyjnego na lata 2014-2020.  

6. Uczestniczka/Uczestnik zakwalifikowana/y do udziału w Projekcie ma prawo do wglądu i poprawiania   
swoich danych osobowych, przekazanych Projektodawcy. 

 
 

§8 
Zasady monitoringu Uczestników Projektu 

 
1. Uczestnik/Uczestniczka zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie zobowiązuje się do wypełniania ankiet 

oceniających realizację działań prowadzonych w ramach Projektu.  
2.    Uczestnik Projektu wyraża zgodę na wykorzystanie Jego/Jej wizerunku. W celu udokumentowania 

prowadzonych form wsparcia, będzie prowadzona dokumentacja zdjęciowa. 
3.    Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać Beneficjentowi dane, które wymagane są do wprowadzenia                    

w systemie SL2014. 
4.    Uczestnik Projektu już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co poświadcza osobiście 

podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych. 
5. Uczestnik/Uczestniczka zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie zobowiązuje się do niezwłocznego 

informowania o zmianie danych osobowych i teleadresowych.  
6. Uczestnik/Uczestniczka zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady 

ewaluacji Projektu, co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych.  

7. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 3 przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu, kontroli                       
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i ewaluacji projektu. 
 

 
§9 

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 
 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie może nastąpić z ważnej przyczyny i wymaga złożenia pisemnego 
oświadczenia wraz z podaniem przyczyn rezygnacji.  

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, Projektodawca może żądać, aby 
Uczestnik/Uczestniczka przedłożył/a zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające jego 
rezygnację.  

3. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji Projektodawca może obciążyć Uczestnika/Uczestniczkę 
połową kosztów jego uczestnictwa w Projekcie za okres do złożenia przez Uczestnika/Uczestniczkę 
oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest 
finansowany ze środków publicznych, w związku z czym na Projektodawcy spoczywa szczególny 
obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne  z założonymi celami wydatkowanie.  

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przez Uczestnika/Uczestniczkę na jego miejsce 
zostanie zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej, o największej ilości punktów, uzyskanych          
w wyniku procesu rekrutacji.  

5. Projektodawca  zastrzega  sobie  prawo  skreślenia Uczestnika/czki Projektu z  listy  uczestników                   
w przypadku  naruszenia  przez  Uczestnika/czkę  Projektu lub Rodzica/Opiekuna prawnego dziecka 
(Przedstawiciela ustawowego dziecka)  niniejszego Regulaminu  oraz zasad współżycia społecznego. 
Wobec  Rodzica/ Opiekuna  prawnego dziecka  (Przedstawiciela ustawowego dziecka) skreślonego z listy 
Uczestników Projektu z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego 
stosuje się sankcje wymienione w punkcie 3. 

 
 

$ 10 
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018. 
2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o każdorazowej zmianie zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej Projektu – www.spinka.info. 
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Projektu oraz w Biurach Projektu. 

 
 
 
 
 

Koordynator projektu 
Barbara Bedołek-Kozierowska 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


