Projekt pn. „Uśmiechnięta szkoła” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1 do Regulaminu
KATALOG KRYTERIÓW REKRUTACJI DO PROJEKTU
Niniejszy

dokument

określa

sposób

rekrutacji

uczniów/uczennic

i nauczycielek/nauczycieli zgłaszających chęć udziału w projekcie „Uśmiechnięta szkoła”,
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1.
Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego
dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,
Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
1. Rekrutacja uczniów/uczennic i nauczycieli/nauczycielek do projektu odbędzie
się

w

oparciu

o

dokumenty

rekrutacyjne

składane

wraz

projektu

o

z

formularzem

zgłoszeniowym do projektu:


formularz zgłoszeniowy,



oświadczenie

uczestnika/uczestniczki

wyrażeniu

zgody

na przetwarzanie danych osobowych,


orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologicznopedagogicznej (w przypadku uczniów/uczennic),



diagnoza

indywidualnych

potrzeb

rozwojowych

i

edukacyjnych

oraz

możliwości psychofizycznych uczniów/uczennic,


rekomendacja do udziału w projekcie ucznia/uczennicy,



dokument
w

potwierdzający

charakterze

zatrudnienie

nauczyciela/nauczycielki

w

szkole
uczących

objętej

wsparciem

uczniów/uczennice

z niepełnosprawnością (w przypadku nauczyciela/nauczycielki),


diagnoza

stopnia

przygotowania

nauczyciela/nauczycielki

do

pracy

z uczniem/uczennicą z niepełnosprawnością w odniesieniu do analizy
zapotrzebowania szkoły na określone umiejętności,


rekomendacja do udziału w projekcie nauczyciela/nauczycielki.

2. Dokumenty będą oceniane według zasad przedstawionych poniżej:
a) wnioski złożone przez uczniów/uczennice:
I. Ocena formalna, na podstawie złożonych dokumentów (kryterium „0-1”)
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II.

Dokonanie

oraz

diagnozy

możliwości

dokumenty

indywidualnych

psychofizycznych

rekrutacyjne

–

potrzeb

rozwojowych

uczniów/uczennic,

diagnoza

wykonana

których

przez

i

edukacyjnych
rodzice

złożyli

nauczycieli/nauczycielki

ze szkoły i zatwierdzona przez Dyrektora/kę
III. Ocena merytoryczna – weryfikacja diagnozy i wynikających z niej rekomendacji
do udziału w projekcie (skala punktowa „0-5”)
b) wnioski złożone przed nauczycieli/nauczycielki
I. Ocena formalna, na podstawie złożonych dokumentów (kryterium „0-1”)
II.

Dokonanie

przez

nauczyciela/nauczycielki

Dyrektora/kę
do pracy z

diagnozy

stopnia

przygotowania

uczniem/uczennicą z niepełnosprawnością

w odniesieniu do analizy zapotrzebowania szkoły na określone umiejętności,
na podstawie której stworzona będzie rekomendacja do udziału w projekcie –
dokumenty sporządzi Dyrektor/ka, a w przypadku zgłoszenia się Dyrektora/ki –
Naczenik Wydziału Edukacji.
III. Ocena merytoryczna – weryfikacja rekomendacji do udziału w projekcie (skala
punktowa „0-5”).
3. Warunkiem

dokonania

oceny

merytorycznej

dokumentów

jest

spełnienie

warunków formalnych.
4. Uczniowie/uczennice będą rekrutowani na zajęcia na podstawie weryfikacji
diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych
rekrutacyjne,
o

największych

uczniów/uczennic,
w

skali

„0-5”,

potrzebach

których

rodzice

gdzie

rozwojowych

i

„5”

złożyli

dokumenty

oznacza

edukacyjnych,

osobę

posiadającej

jednocześnie możliwości psychofizyczne do objęcia wsparciem, a „0” osobę
o potrzebach najniższych, bądź braku możliwości psychofizycznych.
5. Nauczyciele/nauczycielki będą rekrutowani na szkolenia na podstawie weryfikacji
rekomendacji do udziału w projekcie – sporządzonej przez Dyrektora/kę,
a w przypadku zgłoszenia się Dyrektora/ki – Naczelnika Wydziału Edukacji –
w skali „0-5”, gdzie „5” oznacza osobę najbardziej rekomendowaną do objęcia
wsparciem w ramach projektu, a „0” osobę rekomendowaną najmniej.
6. Po

wyczerpaniu

limitu

miejsc

stworzona

będzie

lista

rezerwowa

uczestników/uczestniczek projektu.
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