REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Wielozmysłowe poznawanie świata w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi”
1. Opis ogólny projektu.
Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności działań edukacyjnych prowadzonych w Szkole
Podstawowej nr 6 im. M. Grzegorzewskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi w
powiązaniu z rozwojem wśród 40 uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych
niezbędnych na rynku pracy oraz pokonywaniem niepowodzeń szkolnych i stymulowaniem rozwoju
poznawczego adekwatnie do specyficznych potrzeb rozwojowych uczniów z niepełnosprawnościami. Stan
ten zostanie osiągnięty poprzez organizację dodatkowych zajęć wyrównawczych z matematyki,
języka angielskiego oraz przedmiotów przyrodniczych a także doradztwa edukacyjno – zawodowego i
zajęć specjalistycznych. Cel zostanie osiągnięty w trakcie trwania projektu, tj. od 01 stycznia 2021 do 30
września 2022 r.

Zajęcia specjalistyczne
Rok szkolny 2020/2021
 Muzykoterapia -2 gr.
 Trening Umiejętności Społecznych TUS - 2 gr.
 Terapia Biofeedback – zajęcia indywidualne dla 8 uczniów w wymiarze 15h dla każdego ucznia
Rok szkolny 2021/2022
 Muzykoterapia -1 gr.
 Trening Umiejętności Społecznych TUS - 3 gr.
 Terapia Biofeedback – zajęcia indywidualne dla 8 uczniów w wymiarze 15h dla każdego ucznia
Zajęcia inne
zajęcia z doradztwa eduakcyjno – zawodowego dla 13 uczniów najstarszych klas
Zajęcia terapeutyczne
Zajęcia terapeutyczne w Sali Doświadczania Świata dla 20 dzieci podzielonych na 4 grupy w wymiarze 15h.
3. Zasady rekrutacji do projektu.
Rekrutacja będzie odbywała się według następujących kryteriów:
a) uczęszczanie do Szkoły Podstawowej nr 6 im. M. Grzegorzewskiej wchodzącej w skład Zespołu
Szkół Specjalnych w Czeladzi,
b) złożenie w wyznaczonym czasie kompletu dokumentów rekrutacyjnych:
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2. Zaplanowane formy zajęć dodatkowych pozalekcyjnych
a) W ramach projektu zaplanowane zostały następujące formy zajęć pozalekcyjnych:
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe
Rok szkolny 2020/2021
 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki „Matematyka wokół nas”-2 gr.
 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z biologii „Ciekawy świat roślin i zwierząt”- 2 gr
 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z fizyki „Fizyka na co dzień”-1 gr
 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j.angielskiego „English is fun”-1 gr
Rok szkolny 2021/2022
 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki „Matematyka wokół nas”-2gr
 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. z geografii „Podróż przez świat”- 2 gr
 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z chemii „Ciekawe doświadczenia chemiczne”- 1 gr
 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j.angielskiego „English is fun”- 1 gr

- deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 1)
- opinii rekomendującej rodzaj wsparcia (załącznik nr 4a/4b)
- zakresu danych osobowych (załącznik nr 3)
- oświadczenia uczestnika projektu (załącznik nr 2)
c) Jeden uczeń/uczennica mogą uczestniczyć w więcej niż jednej formie wsparcia.
4.

Harmonogram rekrutacji
a) Opublikowanie na stronie internetowej szkoły zasad i dokumentów rekrutacyjnych – do
21.01.2021 r.
b) Początek rekrutacji – wraz z opublikowaniem dokumentów

Sporządzenie opinii rekomendującej rodzaj wsparcia – do 26.01.2021 r.

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych – do 04.02.2021

Opublikowanie ostatecznej listy uczestników i uczestniczek projektu – do 09.02.2021
r.
5. Schemat rekrutacyjny
a) wychowawcy klas wraz z zespołem nauczycielskim oraz pedagogiem i psychologiem opracowują opnie
o potrzebie zajęć wyrównawczych lub specjalistycznych uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniach
o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wnioski z obserwacji funkcjonowania uczniów w szkole i grupie
rówieśniczej (załącznik nr 4a/4b) – do 26.01.2021 r.
b) z opiniami opisanymi w pkt. a zostaną zapoznani rodzice/opiekunowie prawni
c) rodzic/opiekun prawny, po zapoznaniu się i zaakceptowaniu form wsparcia zaproponowanych w
opiniach opisanych w pkt a, składa w sekretariacie szkoły lub biurze projektu wypełnioną deklarację
uczestnictwa (załącznik nr 1), oświadczenie uczestnika projektu (załącznik 2) zakres danych osobowych
(załącznik 3) – do 04.02.2021
d) po weryfikacji dokumentów wymienionych w pkt 5a i c pod kątem spełnienia kryteriów Komisja
Rekrutacyjna sporządza ostateczną listę uczestników i uczestniczek projektu - do 09.02.2021 r.
c) w sytuacji większej liczby chętnych niż miejsc w projekcie tworzy się listę rezerwową
7. Obowiązki ucznia/uczennicy będących uczestnikami projektu:
a) systematyczne uczestnictwo w zajęciach,
b) usprawiedliwianie nieobecności, które będą uwzględniane jedynie w sytuacji choroby lub zdarzeń
losowych,
c) każdy uczeń i uczennica ma prawo do 25% nieobecności usprawiedliwionej w zajęciach.
8. Wszystkie zaplanowane dla uczniów i uczennic formy wsparcia są dla nich bezpłatne.
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Regulamin wchodzi w życie w dniu 20.01.2021 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

