
 

 
 

 

  

 

REGULAMIN  REKRUTACJI  I  UCZESTNICTWA OSÓB  

w projekcie EDUKACJA SPECJALNA W POWIECIE BIELSKIM 

Projekt realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPO. 03.01.02-20-0096/15 

 

 

§1 

Informacje ogólne o projekcie 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie 

„Edukacja specjalna w powiecie bielskim”. 

2. Projekt „Edukacja specjalna w powiecie bielskim” realizowany jest przez Narodowe 

Forum Doradztwa Kariery w Warszawie reprezentowane przez Podlaski Oddział NFDK z 

siedzibą w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III: „Kompetencje i kwalifikacje”, 

Działania 3.1 „Kształcenie i edukacja” Poddziałania 3.1.2 „ Wzmocnienie atrakcyjności i 

podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej 

na rozwój kompetencji kluczowych”, Priorytetu inwestycyjnego 10.1 „Ograniczenie i 

zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, 

gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i 

pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia”. 

3. Okres realizacji Projektu: 01.02.2017 do 31.01.2019. 

4. Biuro projektu znajduje się w Białymstoku, ul. I Armii Wojska Polskiego 9 lok. 216, 15-

102 Białystok. 

5. Obszar realizacji Projektu: województwo podlaskie, powiat bielski 

6. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

7. Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami polityki równości szans 

 

§ 2 

Pojęcia  

 

1. Projekt – projekt EDUKACJA SPECJALNA W POWIECIE BIELSKIM o numerze 

WND - RPPD. 03.01.02-IZ.00-20-001/15. 

2. Wnioskodawca - Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie, Podlaski Oddział w 

Białymstoku,  

3. Biuro projektu –Podlaski Oddział Narodowego Forum Doradztwa Kariery, ul. I Armii 

Wojska Polskiego 9 lok 216, 15-102 Białystok. 

5. Punkty Rekrutacyjne: 

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim, ul. Wojska Polskiego 

17, 17-100 Bielsk Podlaski,  

8. Uczestnik – uczeń/uczennica oraz nauczyciel/nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych 

im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim zakwalifikowany/a do uczestnictwa w projekcie. 



 

 
 

 

  

9. Koordynator merytoryczny – osoba odpowiedzialna w szkole za rekrutację i organizację 

przewidzianych w projekcie zajęć / form wsparcia. 

§ 3  

Cel projektu i zakres wsparcia 

 

1. Celem głównym Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 45 uczniów 

niepełnosprawnych (14 K) przez realizację zajęć specjalistycznych i doradztwa 

zawodowego, włączenie 70 rodziców w proces wspomagania rozwoju uczniów 

niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół 

Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim poprzez doskonalenie 

kompetencji 9 nauczycieli (9 K) i doposażenie 6 pracowni oraz rozszerzenie oferty 

edukacyjnej szkoły o zajęcia z dogoterapii  do stycznia 2019 r. 

2. Grupę docelową projektu stanowi 45 uczniów ( 14K, 31 M), 9 nauczycieli (9K) 

Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim. Wsparciem 

zostanie objętych 30 uczniów  (6 K, 24 M) szkoły podstawowej, 15 uczniów (8K, 7M) 

gimnazjum, w wieku do 21 roku życia 

1. Uczniowie/uczennice, nauczyciele zakwalifikowani/ne do projektu będą mogli/łe 

skorzystać z form wsparcia przewidzianych w projekcie: 

1.1. Zajęcia do wyboru: 

Zajęcia specjalistyczne wspierające proces dydaktyczno-wychowawczy: 

 Zajęcia logopedyczne – korekcja wad wymowy 

 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

Zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym 

 Trening EEG Biofeedback 

 Dogoterapia 

 Arteterapia 

 Terapia taktylna 

 Zajęcia z terapii behawioralnej 

 Zajęcia wychowawcze z elementami socjoterapii 

 Terapia integracji sensorycznej (SI) 

Zajęcia rewalidacyjne 

 Gimnastyka korekcyjna – korekcja wad postawy 

Zajęcia rozwijające zainteresowania 

 Zajęcia sportowe 

 Koło wokalno-taneczne  „Tęcza” 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe 

 Grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe 

 Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe 

Zajęcia rozwijające postawę przedsiębiorczą i kreatywną uczniów 

 Warsztaty przedsiębiorczości, wyjazd edukacyjny 

2. Nauczyciele/nauczycielki zakwalifikowani do projektu będą mogli skorzystać ze 

szkoleń: 

 Szkolenie Terapia taktylna 

 Szkolenie z zakresu Techniki SAZ 

 Szkolenie BIOFEEDBACK EEG 



 

 
 

 

  

 Szkolenie z zakresu TIK 

 Szkolenie z zakresu Terapii Behawioralnej 

 

§4 

Procedura rekrutacji 

1. Informacja o rekrutacji dostępna będzie:  

 w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim  

 na stronach www Szkoły- ogłoszenia, ulotki 

 podczas spotkań grupowych z uczniami (klasa), rodzicami (zebrania), 

nauczycielami (rada pedagogiczna) 

 podczas rozmów indywidualnych wychowawców z rodzicami i uczniami 

 

2. Proces rekrutacji prowadzony będzie w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w 

Bielsku Podlaskim w 1-2 miesiącu realizacji projektu przez Koordynatora 

merytorycznego, tj. od 15.02.2017 – 24.03.2017. W przypadku trudności w rekrutacji i 

mniejszej liczby chętnych będą prowadzone dodatkowe rozmowy indywidualne i 

przedstawione indywidualne korzyści udziału poszczególnych uczniów i nauczycieli w 

projekcie. 

3. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły do wyczerpania limitu miejsc. 

4. Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywać się będzie na podstawie formularza 

rekrutacyjnego (załącznik nr 1). 

5. Kompletnie wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi 

załącznikami należy złożyć w Punkcie Rekrutacyjnym szkoły.  

6. Wyniki Rekrutacji dostępne będą w Punkcie Rekrutacyjnym. 

7. Komisję Rekrutacyjną powołuje Kierownik Projektu. 

8. Posiedzenia Komisji odbędą się w terminach wyznaczonych przez Kierownika Projektu. 

9. Utworzenie list uczestników/ uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie 

10. Utworzenie list rezerwowych potencjalnych uczestników/ uczestniczek projektu 

 

§5 

Zasady rekrutacji uczniów i uczennic 

 

1. W projekcie może wziąć udział 45 uczniów ( 14K, 31 M) Zespołu Szkół Specjalnych im. 

Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim -  30 uczniów  (6 K, 24 M) szkoły podstawowej, 15 

uczniów (8K, 7M) gimnazjum, w wieku do 21 roku życia 

2. Weryfikacja i selekcja zgłoszeń będzie odbywała się w dwóch etapach: 

 I etap-działania informacyjno-promocyjne: spotkania grupowe z uczniami (klasa), 

rodzicami (zebrania), nauczycielami (rada pedagogiczna), rozmowy 

indywidualnych wychowawców z rodzicami i uczniami, ogłoszenia i ulotki o 

projekcie na stronie www szkoły; 

 etap II – weryfikacja i selekcja wg kryteriów formalnym i jakościowych.. 

3. Weryfikacja formalna - ocena w skali punktowej – 0-1 pkt 

 status ucznia zss; 

 posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; 

 złożenie kompletu dokumentów ; 



 

 
 

 

  

 zgłoszenie w terminie; 

4. Weryfikacja jakościowa wynikająca ze zdiagnozowanych barier - ocena w skali 

punktowej (wagi punktowe): 

 ocena predyspozycji rozwojowych – opinia zespołu ds. IPET-u w zakresie opisanych 

barier, indywidualnych potrzeb oraz uwarunkowań psychofizycznych – ocena w skali 

punktowej – 0-3 pkt. 

 posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności intelektualnej zgodnie z Ustawą o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej (w przypadku uczniów powyżej 16 r.ż. – podanie 

stopnia niepełnosprawności – znaczny – 3 pkt; umiarkowany – 2 pkt;, lekki – 1 pkt.)  

 opinia wychowawcy – zasadność udziału w zajęciach - ocena w skali punktowej – 0-3 

pkt. 

 bezrobocie w rodzinie – 2 pkt. 

 dysfunkcje w rodzinie – 2 pkt. 

 więcej niż 1 dziecko niepełnosprawne – 2 pkt. 

 status materialny – niski 2 pkt., średni – 1 pkt.  

 miejsce zamieszkania- wieś – 1 pkt. 

 

5. Na podstawie łącznej liczby punktów zostaną stworzone listy uczniów na zajęcia. 

6.  Stworzone zostaną listy rezerwowe, w przypadku większej liczby chętnych do udziału w 

Projekcie. 

 

§4 

Zasady rekrutacji nauczycieli  

 

1. W projekcie może wziąć udział 9 nauczycieli (9K) pracujących w Zespole Szkół 

Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim.  

2. Weryfikacja i selekcja zgłoszeń wg. kryteriów - ocena w skali punktowej 

 stopień awansu zawodowego -– 0-4 pkt.: nauczyciel stażysta (4 pkt), nauczyciel 

kontraktowy (3 pkt.),nauczyciel mianowany (2 pkt.),nauczyciel dyplomowany (1 

pkt.) 

 ocena zasadności – opinia dyrektora – 0-3 pkt. 

 deklaracja wykorzystania kompetencji w pracy – 0-2 pkt. 

 posiadanie  dodatkowych kwalifikacji – 0-2 pkt., 1-1 pkt; 3 – 0 pkt. 

 pełnienie funkcji wychowawcy – wychowawcy w pierwszej kolejności; 

 

§6 

Uprawnienia i obowiązki Uczestnika  

1. Uczestnik/czka jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie. 

2. Uczestnik/czka jest uprawniony do otrzymania bezpłatnych materiałów do zajęć. 

3. Uczestnik/czka jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.  

4. Uczestnik/czka jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach, na które zostanie 

zakwalifikowany.  

5. W wyjątkowych sytuacjach w przypadku nieobecności Uczestnik/czka zobowiązany 

jest do usprawiedliwienia swojej nieobecności w formie pisemnej w terminie do 7 dni 

od daty zaistnienia zdarzenia, u osoby prowadzącej. 



 

 
 

 

  

6. Uczestnik/czka zobowiązany jest do informowania o wszystkich zdarzeniach, 

mogących zakłócić dalszy udział w zajęciach. 

7. Uczestnik/czka zobowiązany jest do wypełniania w trakcie zajęć testów 

sprawdzających i ankiet monitorujących oraz ewaluacyjnych. 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu, wynikających w 

szczególności za zmian przepisów prawa, jak i uregulowań dotyczących Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.   

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.02.2017  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 

dokumenty programowe oraz zasady regulujące wdrażanie Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, a  także przepisy wynikające 

z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności Kodeksu 

Cywilnego  i Ustawy o ochronie danych osobowych.   

 

Załączniki: 

Załącznik  nr  1  -  Formularz  zgłoszeniowy uczniów/uczennic  

Załącznik  nr  2  -  Formularz  zg łoszeniowy nauczycie la /nauczyc ie lk i   

 

 


