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Załącznik nr 2 

Regulamin rekrutacji do projektu  „SOWA Szkoła Oferuje Wiedzę Aktywnym” 

POKL. 

 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki 

Termin realizacji: 01.01.2014 – 31.08.2014 

 

Zasady ogólne 

Regulamin rekrutacji dotyczy projektu „SOWA Szkoła Oferuje Wiedzę Aktywnym” realizowanego 
przez Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Wsi Ecoeurowieś w okresie od 01.01.2014 roku do 
31.08.2014. 

     &1 

1. Projekt „SOWA Szkoła Oferuje Wiedzę Aktywnym”  nr: POKL.09.05.00-02-258/13 realizowany 
jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzonego decyzją Komisji 
Europejskiej z dnia 29 września 2007 roku nr: CCI 2007 PL 051 PO 001 

2. Priorytet:  IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 

3. Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 
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1) Projektodawca: SWiRW Ecoeurowieś -Lider  Gmina Walim - Partner -organ prowadzący 
szkołę 

2) Instytucja  Pośrednicząca – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we 
Wrocławiu 

3) Beneficjent ostateczny: uczniowie Gimnazjum przy ZS im. Polsich Noblistów w Walimiu. 

Kryteria przyjęć do projektu  „SOWA Szkoła Oferuje Wiedzę Aktywnym” 
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1) Do udziału w rekrutacji uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają następujące kryteria:  

 posiadają zameldowanie na terenie Dolnego Śląska  

 wykazują szczególną potrzebę uczestnictwa w zajęciach określonych w  zadaniu 1 

 wykazują braki edukacyjne z matematyki, informatyki i fizyki. Informacja opracowana 
na podstawie ocen końcoworocznych , wyników egzaminu gimnazjalnego  oraz opinii 
nauczycieli uczących w.w przedmioty 
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 wykazują uzdolnienia/dobre wyniki w nauce z w.w przedmiotów. Informacja 
opracowana j.w 

 chcieliby aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły i gminy  

O przyjęciu kandydatów do poszczególnych działań projektu zdecyduje Zespół w składzie: 
pedagog szkolny, nauczyciele matematyki, fizyki  i informatyki . 

                   Rekrutacja do projektu  „SOWA Szkoła Oferuje Wiedzę Aktywnym” 
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1. Rekrutacja odbywa się na terenie szkoły – każdy uczeń  zobowiązany jest wypełnić 
deklarację uczestnictwa w projekcie – zał. Nr 1, oraz dokumenty o których mowa w & 4 
pkt. 8 i złożyć je na ręce wychowawców klas lub w sekretariacie gimnazjum. 

2. Uczestnicy projektu zobligowani są  do wypełnienia wszystkich oświadczeń w deklaracji, 
w tym zgody na przetwarzanie danych osobowych(którego wzór stanowi zał. Nr2 oraz 3 ). 

3. Uczniowie – ostateczni beneficjenci projektu przed wypełnieniem deklaracji uczestnictwa 
w działaniach projektu powinni zapoznać się z regulaminem rekrutacji. 

4. Rekrutacja odbywa się do 12.01.2014 

5. Zgłoszenia na listach podstawowych i rezerwowych rejestrowane będą według daty 
dostarczenia deklaracji uczestnictwa. 

6. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w poszczególnych działaniach projektu jest 
zobowiązaniem ucznia  do czynnego i pełnego udziału w zajęciach w ramach projektu do 
końca jego trwania. 

7. Deklaracje uczestnictwa, oświadczenia i inne informacje związane z rekrutacją dostępne 
są w Biurze Projektu – Pracowni Komputerowej w Gimnazjum . 

Wykaz realizowanych działań od 01.01.2014 do 31.08.2014 

&5 

Zadanie 1  Poskromienie energii 

1. Diagnoza indywidualna uczniów  

           – przewidziana ilość uczestników  16 

            - ilość godzin - 8 

2. 2-dniowe warsztaty dla zdiagnozowanych uczniów  w 2 grupach po 8 uczestników 

3. Zajęcia indywidualne z uczniami 

                                – przewidziana ilość uczestników  16 
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                                 - ilość godzin – 16 

4. Zajęcia ze sztuk walki  

      – przewidziana ilość uczestników  10 

                                - ilość godzin - 27 

Zadanie 2  Edukacja ku zatrudnieniu 

1. Działania Szkolnego Ośrodka Kariery  

           – przewidziana ilość uczestników  8 

            - ilość godzin – 20 

+ 3 wycieczki do szkół ponadgimnazjalnych i zakładów pracy 

2. Poradnictwo zawodowe  indywidualne  

                                – przewidziana ilość uczestników  24 

                                 - ilość godzin – 10 

Zadanie  3    Blok matematyczno- fizyczno- informatyczny  SIGMA 

1.  Zajęcia matematyczno- fizyczne w Kawiarence ALFA 

            - przewidziana ilość uczestników  21   

            - ilość godzin - 20 

2.  Laboratoria Fizyczny Zwiadowca w Politechnice Wrocławskiej – 5 wyjazdów 

            - przewidziana ilość uczestników  10   

                      4.   Warsztaty ICT w Studiu Promocji na 2-ch poziomach zaawansowania 

               - przewidziana ilość uczestników 2 x 10  

               - ilość godzin – 2 x 25 

6. Warsztaty Tematyczne: 

  - 2 FOTO 

- 2 PRASOWE 

- 2 FILMOWE 
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Zadanie  4   Sowie Impresje 

             7.   Zajęcia  dla Liderów i Wolontariuszy  

                  – przewidziana ilość uczestników  12  

                   - ilość godzin – 18 

              8.    Organizacja Wydarzeń:  

    – Wokół  Szoku 

    – SOWA  – mądra głowa 

9.    Współorganizacja Wydarzeń:  

                  – Ogólnopolskie Zawody w Drezynowaniu  

                  – Festiwal   Sera   

Postanowienia końcowe 
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1.Na terenie szkoły zostanie powołany Zespół Zarządzający Projektem ZZP w skład  którego wejdą: 
Koordynator projektu , Asystent Koordynatora projektu 

2.ZZP  przeprowadzi rekrutację. Informację o rekrutacji  a potem o jej wynikach wywiesi na tablicy 
ogłoszeń i stronie www szkoły. Poza listami uczestników na stronie ukażą się również listy rezerwowe 
uczestników. 

3.Kandydaci mają możliwość uzupełnienia złożonych dokumentów rekrutacyjnych. 

4.Każdy uczestnik Projektu może opuścić maksymalnie  20% zajęć po należytym usprawiedliwieniu 
swojej nieobecności: na zajęciach stałych obowiązywać będą dzienniki zajęć, podczas warsztatów i 
wydarzeń  listy obecności. 

5.Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są współfinansowane przez Unię Europejską w 
ramach EFS oraz przez Partnera Projektu – Gminę Walim. 

6.Całą dokumentację przechowuje się do 31.12.2020r. w Siedzibie Stowarzyszenia   

 


