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I. Postanowienia ogólne 

§1 

1. Projekt „Specjalne potrzeby – wi ększe mo żliwo ści”  nr: WND -POKL.09.01.02 
-12-206/09 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1. 
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

2. Wnioskodawcą projektu jest Powiat Nowotarski, a jednostką realizującą projekt 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Nowym Targu. 

3. Celem projektu jest poprawa oferty edukacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej 
Szkoły Podstawowej nr 9-L.  

4. Cel główny projektu będzie wykonany poprzez realizację następujących celów 
szczegółowych: 
a. zapewnienie wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej nr 9-L specjalistycznej 

pomocy terapeutycznej – adekwatnej do diagnozy ich potrzeb, 
b. udzielenie wsparcia uczniom Szkoły Podstawowej nr 9-L w opanowaniu tych 

podstawowych umiejętności szkolnych, które warunkują ich dalszą edukację 
(czytanie, pisanie, myślenie matematyczne), 

c. podniesienie samooceny uczniów i rozbudzanie aspiracji edukacyjnych przez 
zastosowanie alternatywnych form zajęć edukacyjnych, zorientowanych na 
sukces dziecka, 

d. poszerzenie oferty kreatywnego i aktywnego spędzania czasu wolnego jako 
przeciwdziałanie powstawaniu patologii społecznych 

e. poprawa kondycji psychicznej i fizycznej oraz funkcjonowania społecznego 
uczniów. 

 

II. Kryteria rekrutacji 

§2 

1. W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie uczący się na terenie województwa 
małopolskiego, w szkole prowadzącej kształcenie ogólne, będący uczniami 
Szkoły Podstawowej nr 9-L w SOSW nr 1 w Nowym Targu, kształcący się w tej 
szkole w trakcie realizacji projektu. 

2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie i podpisanie Oświadczenia 
Beneficjenta Ostatecznego (załącznik nr 1), zawierającego zgodę na 
uczestnictwo w projekcie, Deklaracji Uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych 
(załącznik nr 2), Deklaracji Uczestnictwa w poszczególnych działaniach projektu 
(załącznik nr 3) oraz Oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na 



 

 

 

 

 

 

 

przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4), które stanowią załączniki do 
niniejszego regulaminu. 

3. W/w dokumenty podpisuje zainteresowany uczeń oraz  jego rodzic/opiekun 
prawny.  

4. Oświadczenia i deklaracje dostępne są w biurze projektu, mieszczącym się  
w pokoju nr 43 (I piętro obok sekretariatu) oraz na stronie internetowej 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu: 
www.soswnr1.nowytarg.pl. 

 

III. Ogólne zasady rekrutacji 

 §3 

1. Rekrutacja uczestników do poszczególnych działań projektu oparta jest o zasadę 
równości szans i równości płci.  

2. Rekrutacja uczestników do zajęć terapeutycznych będzie miała charakter 
kwalifikacji. Kwalifikacja będzie się odbywać na podstawie decyzji Zespołu 
Strategicznego Terapeutów, w skład którego wchodzą: psycholog, rewalidator-
logopeda i przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym 
Targu – Partnera projektu oraz osoba koordynująca pracę Zespołu 
Strategicznego Terapeutów. Na podstawie analizy orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego, wydanego dla każdego ucznia Szkoły Podstawowej nr 9 
- L oraz innej dokumentacji (szkolnej i medycznej) Zespół Strategiczny 
Terapeutów wyznaczy zakres pomocy specjalistycznej dla ucznia Szkoły 
Podstawowej nr 9-L – adekwatnej do diagnozy jego potrzeb (terapia korekcyjno-
kompensacyjna, logoterapia, gimnastyka korekcyjna oraz psychoterapia i 
grupowa indywidualna z elementami socjoterapii). 

3. Decyzja Zespołu Strategicznego Terapeutów winna być zaakceptowana  przez 
ucznia oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Podpisują oni Deklarację 
uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych (załącznik nr 2), która określa rodzaj 
pomocy specjalistycznej dla ucznia (terapia korekcyjno-kompensacyjna, 
logoterapia, gimnastyka korekcyjna, psychoterapia z elementami socjoterapii 
/grupowa, indywidualna/). Podpisanie Deklaracji Uczestnictwa w zajęciach 
terapeutycznych jest równoznaczne ze zobowiązaniem ucznia (i rodzica/ 
prawnego opiekuna) do czynnego i pełnego udziału w danym typie zajęć 
terapeutycznych – zgodnie z decyzją Zespołu Strategicznego Terapeutów.  

4. Rekrutację uczestników do działań: Redagowanie Gazetki Szkolnej, Teatr uczy 
i bawi, Koło Matematyczno-Przyrodnicze MATEMATYCZAK I, Mówimy po 
angielsku, Warsztaty plastyczne, Zaj ęcia muzyczne: „Wesołe nutki” - 
przeprowadzi komisja rekrutacyjna składająca się z osób odpowiedzialnych za 
realizację poszczególnych zadań i koordynatora projektu jako przewodniczącego. 
W pozostałych zadaniach: „Zaczarowani czytaniem”; Wycieczki edukacyjne 
„Od Orawy a ż po Spisz”; „Górale nad Bałtyk – po siły i zdrowie” ; Nauka 
pływania dla uczniów SP nr 9-L - przewidywany jest udział wszystkich uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 9-L 



 

 

 

 

 

 

 

5. Rekrutacja odbywać się będzie w terminach określonych przez koordynatora 
projektu, a o jej rozpoczęciu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9-L oraz ich 
rodzice/prawni opiekunowie będą informowani podczas Spotkania Rodziców oraz 
w formie ogłoszenia, zamieszczanego na tablicy ogłoszeń projektu, znajdującej 
się na korytarzu szkolnym.  

6. Uczeń dokonuje wyboru rodzaju zajęć przy wsparciu ze strony nauczyciela – 
swego wychowawcy. 

7. Oświadczenia i deklaracje, będące warunkiem uczestnictwa w projekcie i w jego 
poszczególnych działaniach, należy składać w biurze projektu w terminach 
określonych w ogłoszeniach dotyczących rekrutacji. 

8. Prace komisji rekrutacyjnej zakończy protokół zawierający proponowaną listę 
uczestników danego działania oraz listę rezerwową. Protokół zatwierdzi do 
realizacji koordynator projektu oraz Dyrektor placówki jako szkolny opiekun 
projektu.  

9. W przypadku większej liczby chętnych do danego działania, pierwszeństwo będą 
mieli uczniowie ze środowisk defaworyzowanych. 

10. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w działaniu projektu jego miejsce 
może zająć osoba z listy rezerwowej (wg kolejności na liście rezerwowej), o ile 
pozwoli na to stopień zaawansowania realizacji projektu. Decyzję  
o zakwalifikowaniu ucznia z listy rezerwowej podejmuje koordynator projektu na 
wniosek osoby odpowiedzialnej za realizację danego zadania. 

11. Listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w danym działaniu projektu zostaną 
wywieszone na tablicy ogłoszeń projektu w ciągu 3 dni od zatwierdzenia 
protokołu do realizacji.  

12. Podpisanie Deklaracji Uczestnictwa w poszczególnych działaniach projektu jest 
równoznaczne z zobowiązaniem ucznia do czynnego i pełnego udziału w danym 
typie zajęć do końca roku szkolnego lub trwania cyklu zajęć. 

 

§4 

1. Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej do 
koordynatora projektu w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia listy osób 
zakwalifikowanych do uczestnictwa w danym działaniu.  

2. Odwołania rozpatrywać będzie komisja odwoławcza złożona z koordynatora 
projektu oraz dyrektora placówki jako szkolnego opiekuna projektu. 

 
 

IV. Szczegółowe zasady rekrutacji do poszczególnych  działań projektu 

§5 

1. W zadaniu „Redagowanie gazetki szkolnej ” mogą wziąć udział chętni  
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9-L w liczbie 15 (zespół redakcyjny). Ponadto 
każdy z uczniów SP nr 9-L może włączyć w tworzenie gazetki poprzez napisanie 
tekstu, zrobienie zdjęcia, rysunku itp.  



 

 

 

 

 

 

 

2. W zadaniu „Teatr uczy i bawi ” uczestniczyć może 20-osobowa grupa uczniów 
zainteresowanych zabawą w teatr. Do poszczególnych przedstawień mogą 
zostać zaproszeni inni uczniowie – o ile będzie tego wymagała potrzeba obsady 
dodatkowych ról. 

3. W zadaniu „Koło matematyczno-przyrodnicze MATEMATYCZAKI” będą mogli 
uczestniczyć chętni uczniowie w liczbie 15-osób. W zaplanowanych wycieczkach 
edukacyjnych w ramach tego zadania – mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 9-L. Podobnie w zaplanowanych konkursach mogą 
uczestniczyć wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9-L. 

4. W zadaniu „Mówimy po angielsku” uczestniczyć mogą  chętni  uczniowie SP nr 
9-L w liczbie 15 osób. W zaplanowanych konkursach mogą uczestniczyć wszyscy 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9-L. 

5. W zadaniu  „Warsztaty plastyczne”  uczestniczyć mogą  chętni  uczniowie SP nr 
9-L w liczbie 20 osób. W zaplanowanych konkursach mogą uczestniczyć wszyscy 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9-L. 

6. W zadaniu „Zajęcia muzyczne: „Wesołe nutki”  uczestniczyć mogą chętni  
uczniowie SP nr 9-L w liczbie 20 osób.  

7. W zadaniu „Nauka pływania dla uczniów SP 9-L” uczestniczyć mogą chętni 
uczniowie SP nr 9-L w liczbie 15 osób na jeden wyjazd. 

 

V. Postanowienia ko ńcowe 

§6 

1. Realizator projektu ma prawo do zmiany regulaminu oraz do wprowadzania w nim 
dodatkowych postanowień. 

2. W kwestiach nieopisanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje osoba 
reprezentująca jednostkę realizującą projekt - dyrektor Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu. 

§7 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2009r.  

 

 

 

 

      

 



 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

Do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu 

„Specjalne potrzeby – wi ększe mo żliwo ści ” 

 

Ja, niżej podpisany(a),  

........................................................................................................................................               
(Imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 

zam................................................................................................................................. 
(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) 

 

Telefon kontaktowy.........................................................................................................
............ 

Nr PESEL: 
............................................................................................................................... 

wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie Powiatu Nowotarskiego, p.n. 
„Specjalne potrzeby – wi ększe mo żliwo ści”,  realizowanym w ramach Poddziałania 
9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz spełniam wymogi kwalifikacyjne 
związane z udziałem w projekcie, ponieważ: 

1. jestem osobą uczącą się na terenie Województwa Małopolskiego 
2. jestem uczniem szkoły prowadzącej kształcenie ogólne 
3. spełniam kryteria określone we wniosku o dofinansowanie - jestem uczniem 

Szkoły Podstawowej nr 9-L działającej w ramach Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Nowym Targu. 

 

 

......................................................                                      ......................................................   
        podpis ucznia                podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

...................................................... 
      miejscowość, data 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu  

„Specjalne potrzeby – wi ększe mo żliwo ści” 

 

Deklaracja Uczestnictwa w zaj ęciach terapeutycznych 

 

 

w działaniu o nazwie: 1Terapia korekcyjno-kompensacyjna 

Ja, niżej podpisany(a),  

....................................................................................................................................................               
(imię i nazwisko składającego deklarację) 

 

deklaruj ę chęć wzięcia udziału w w/w działaniu   

Jednocześnie oświadczam, że akceptuję decyzję Zespołu Strategicznego 
Terapeutów w zakresie przyznanego mi wsparcia. 

Zapewniam też, iż znany jest mi Regulamin rekrutacji uczestników projektu 
„„Specjalne potrzeby – wi ększe mo żliwo ści”. 

 

......................................................                                      ........................................................   
           podpis ucznia                           podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

. 

.................................................... 
       miejscowość, data 

 

 

                                                            
1 Terapia korekcyjno-kompensacyjna,  Logoterapia, Gimnastyka korekcyjna, Psychoterapia 
grupowa z elementami socjoterapii, Psychoterapia indywidualna z elementami socjoterapii. 



 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu  

„Specjalne potrzeby – wi ększe mo żliwo ści” 

 

Deklaracja Uczestnictwa  

 

w działaniu o nazwie2 Teatr uczy i bawi 

Ja, niżej podpisany(a),  

........................................................................................................................................               
(imię i nazwisko składającego deklarację) 

 

deklaruj ę chęć wzięcia udziału w w/w działaniu.  

Jednocześnie zapewniam, iż znany jest mi Regulamin rekrutacji uczestników projektu 
„Specjalne potrzeby – większe możliwości”. 

 

 

......................................................                                      ......................................................   
        podpis ucznia                podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

 

...................................................... 
       miejscowość, data 
 

 

 

 
                                                            
2 Redagowanie gazetki szkolnej „Echo szkoły”, „Zaczaro wani czytaniem”, Teatr uczy i bawi, Koło 
Przyrodniczo-Matematyczne  MATEMATYCZAKI, Wycieczki ed ukacyjne „Od Orawy a ż po Spisz”, 
„Mówimy po angielsku – zaj ęcia, Warsztaty plastyczne, Zaj ęcia muzyczne „Wesołe nutki”, „Górale nad 
Bałtyk – po zdrowie i siły”, Nauka pływania dla ucz niów SP 9-L.  



 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 

do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu  

„Specjalne potrzeby – wi ększe mo żliwo ści” 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
PROJEKTU „SPECJALNE POTRZEBY – WI ĘKSZE MOŻLIWOŚCI” 

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

W związku z przystąpieniem do Projektu „Specjalne potrzeby – wi ększe mo żliwo ści”  
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyra żam zgod ę na 
przetwarzanie moich danych osobowych. 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki - Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w 
Ministerstwie Rozwoju Regionalnego ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa; 

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, 
realizacji Projektu „Specjalne potrzeby – wi ększe mo żliwo ści” , ewaluacji, 
monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;  

3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu 
udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Specjalne potrzeby – wi ększe mo żliwo ści”   
ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem  

      i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 
4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 
5) mam prawo dostępu do treści swoich danych do swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

......................................................                                      ......................................................   
        podpis ucznia                podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

 

 

 


