
 

 

 

 

Aneks nr 2 

 

do 

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie pn. „Szkoły na „6” w Gminie Łącko” 
 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 

10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach 

prowadzących kształcenie ogólne. Projekt współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Na podstawie § 7 Postanowienie końcowe ust. 2 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

zatwierdzonego dnia 1 czerwca 2020r. wprowadza się poniższe zmiany do Regulaminu: 

 

§3 Zakres wsparcia 

 

B. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (indywidualne i grupowe), w tym: 

1. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadaną opi-

nią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i/lub orzeczeniem o niepełnosprawności i/lub 

opinię nauczyciela, psychologa, pedagoga, logopedy itp. ze szkoły do której uczęszcza 

kandydat na UP w zakresie: zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logo-

pedycznych, socjoterapeutycznych i dydaktyczno – wyrównawczych.  

 

§5 Przebieg i kryteria rekrutacji 

 

1. W celu zakwalifikowania się do projektu niezbędne jest dostarczenie do sekretariatu danej 

Szkoły kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych. Kandydat/kandy-

datka składa dokumenty w Szkole w której się kształci (dot. Uczniów) lub pracuje (dot. Na-

uczycieli). Kandydaci zobowiązani są do uzupełnienia i złożenia następujących dokumen-

tów:  

a) Dotyczy UCZNIA/UCZENNICY: 

• Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) 

• Oświadczenie uczestnika projektu –zgoda na przetwarzanie danych osobowych (za-

łącznik nr 2) 



 

 

 

 

• Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika (załącznik nr 3) 

• Kopię opinii/orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształ-

cenia specjalnego lub indywidualnego (jeżeli dotyczy),  

• Opinia nauczyciela, psychologa, pedagoga, logopedy itp. ze szkoły do której 

uczęszcza kandydat na UP (jeżeli dotyczy), 

 

9. Do ZAJĘĆ DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI jako główne kryterium rekrutacji 

przejmuje się: posiadanie opinii/orzeczenia poradni PPP i/lub posiadanie orzeczenia o nie-

pełnosprawności i/lub posiadają opinię nauczyciela, psychologa, pedagoga, logopedy itp. 

ze szkoły do której uczęszcza kandydat na UP pkt. 0-1 (spełnia/nie spełnia). Zajęcia pro-

wadzone zgodnie z zaleceniami w opinii/orzeczeniu. 

 

§6 Postanowienia końcowe 
 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy ucznia - aneks 

 

Pozostałe zapisy Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa pozostają bez zmian. 

Niniejszy Aneks do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa wchodzi w życie z dniem 24.03.2021r. 

i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji Projektu. 

 

 

Zatwierdzam: 

Wójt Gminy Łącko  

(-) Jan Dziedzina 

 

Łącko, 23.03.2021r. 


