
  
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
 

§1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu. 
2. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej uczelni 

http://www.aps.edu.pl/uczelnia/projekty 
 

§2. 
INFORMACJE O PROJEKCIE 

Projekt Akademia Pedagogiki Specjalnej Uczelnią Młodego Odkrywcy jest realizowany przez 
Akademię Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie z siedzibą przy 
ul. Szczęśliwickiej 40 na podstawie umowy WND-POWR.03.01.00-00-U081/17-00 w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Uczestnikami projektu będą dzieci z wiejskich (100 uczniów) i miejskich (100 uczniów) szkół 
podstawowych klas 2-3 z zachowaniem proporcji płci i zasady dostępności dla osób 
z niepełnosprawnością. Uczestnikami będą również rodzice uczestniczących  w projekcie 
dzieci.  
Projekt zakłada uczestnictwo dzieci w siedmiu ośmiogodzinnych spotkaniach warsztatowych, 
grze terenowej na terenie APS, wizycie w CNK oraz konferencji podsumowującej.  Ponadto 
projekt zakłada przygotowanie przez dzieci grupowych projektów o charakterze badawczym 
lub wdrożeniowym z obszaru nauk społecznych. 
Projekt zakłada uczestnictwo rodziców wyrażające się wspieraniem działań uczniów 
prowadzących do osiągnięcia założonych celów przez udział w jednorazowym szkoleniu. 
Projekt jest realizowany we współpracy ze szkołami, z których pochodzą dzieci uczestniczące 
w projekcie. Współpraca ma charakter merytoryczny i opiekuńczo-wychowawczy. 
Uczniowie  uczestniczący w projekcie mają zapewniony posiłek oraz, w przypadku gdy szkoła 
w której się uczą znajduje się poza Warszawą transport , a w czasie zjazdów kilkudniowych 
nocleg.  
Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne i bezpłatne.  
Okres realizacji projektu 1.06.2018 - 30.09.2019. 
 

§3. 
CELE PROJEKTU 

1. Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, 
odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa 

2.  Podniesienie kompetencji 100 uczniów klas 2-3 SP ze szkół wiejskich oraz 100 uczniów klas 
2-3 SP ze szkół miejskich w zakresie: myślenia  twórczego (kreatywności), ICT, umiejętności 
językowych oraz pracy zespołowej realizowanych w środowisku wyższej uczelni przez 



opracowanie programów i realizację działań dydaktycznych popularyzujących osiągnięcia 
naukowe. 

3. Podniesienie kompetencji rodziców dzieci uczestniczących w projekcie w zakresie 
identyfikacji i wspierania zdolności i uzdolnień dziecięcych. 

 
§4. 

ZASADY REKRUTACJI 
1. Rekrutacja dla szkół podstawowych z terenów wiejskich trwa od 25 lipca do 10 sierpnia 

2018r. 
2. Rekrutacja dla szkół podstawowych z terenów miejskich trwa od 15 sierpnia 2018r do 

5 września 2018 r. 
3. Dyrektor szkoły zgłasza chęć uczestnictwa szkoły w projekcie wypełniając formularz 

zgłoszeniowy. 
4. Projekt zakłada udział całych zespołów klasowych.  
5. Łączna liczba zgłoszonych przez szkołę uczniów wynosi około 50 lub 100, w tej grupie 

znajduje się co najmniej 2 uczniów z niepełnosprawnościami, w grupie deklarowana jest 
zbliżona liczba chłopców i dziewcząt. 

6. Udział dzieci w projekcie wiąże się  z uczestnictwem ich rodziców szkoleniu.   
7. Deklarując udział w projekcie Dyrektor szkoły wyznacza szkolnych koordynatorów projektu 

oraz szkolnych opiekunów dzieci odpowiedzialnych za bezpieczeństwo uczniów podczas 
transportu do miejsc, w których będą odbywały się zajęcia i powrotu do domu, a także 
w przypadku kilkudniowego zjazdu, opiekę podczas pobytu w miejscu zakwaterowania. 

8. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji szkół do udziału w projekcie:  
a. terminowe nadesłanie formularza zgłoszeniowego na adres 

malgorzata.jablonowska@gmail.com,  
b. uzasadnienie chęci uczestnictwa w projekcie 
c. spełnienie wymogów formalnych odnośnie terminów,  uczestników, typu placówki 
d. kolejność zgłoszeń. 

9. W przypadku nieuzyskania wystarczającej liczby uczestników podczas naboru grupowego 
dopuszcza się ogłoszenie dodatkowego naboru przeznaczonego dla indywidualnych 
uczniów, aby wypełnić wymagane limity. 

10. W uczelni zostanie powołana Komisja do spraw rekrutacji uczestników projektu . 
 

§5 
INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI 

Z postępowania rekrutacyjnego zostanie sporządzony protokół zawierający:  datę tego 
postępowania, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również listę szkół 
zgłoszonych i przyjętych do uczestnictwa w projekcie. Zrekrutowane szkoły zostaną 
powiadomione  pisemnie nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć. 
 

§6 
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Szkoła zgłaszająca się do udziału w projekcie zobowiązuje się do: 
a. współpracy z uczelnią w zakresie naboru uczniów, uzyskiwania potrzebnej do realizacji 

projektu dokumentacji dotyczącej uczniów, rodziców i wyznaczonych pracowników 
szkoły, 

mailto:malgorzata.jablonowska@gmail.com


b. opieki nad dziećmi podczas transportu do (i z) miejsc, w których będą prowadzone 
zajęcia, w przypadku zjazdów kilkudniowych opieki nad dziećmi podczas noclegu, 
a w razie potrzeby udziału szkolnego opiekuna dzieci w zajęciach, 

c. współpracy z uczelnią w przygotowywania projektów uczniowskich oraz 
podejmowania działań wspomagających efektywność działań dydaktycznych 
realizowanych w ramach projektu, 

d. współpracy z uczelnią w ramach działań ewaluacyjnych, 
e. terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań. 

2. Uczniowie uczestniczący w projekcie są zobowiązani do systematycznego uczestnictwa 
w zajęciach dydaktycznych oraz przygotowania projektu zespołowego. 

3. Rodzice uczniów uczestniczących w projekcie zobowiązują się do: 
a. dowozu dzieci do szkoły w dniach określonych w terminarzu zajęć umożliwiającego 

regularne uczestnictwo dzieci we wszystkich spotkaniach, 
b. uczestnictwa w szkoleniu i wypełnienia ankiety ewaluacyjnej, 
c. dołożenia wszelkich starań, aby dostrzegać i wspierać rozwój dziecięcych uzdolnień 

oraz ciekawości poznawczej i kreatywności swoich dzieci w środowisku domowym. 
 

§7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Kierownik projektu zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu 
w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego. 


