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REGULAMIN 

 

udziału w zajęciach w ramach projektu „Dziecięca akademia przyszłości 

 - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów  

poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”  

współfinansowanego przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

 

Objaśnienia skrótów i używanych terminów: 

Projekt – tu: Projekt, „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów 

poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”  

nr umowy 372/ES/ZS/D-POKL/12                                                          

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

  

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie systemowym „Dziecięca akademia 

przyszłości – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające 

kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” realizowanym przez Gminę Góra Kalwaria  

w Szkole Podstawowej im. Franciszka Zubrzyckiego w Baniosze współfinansowanym przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 

wyrównywanie szans edukacyjnych Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych  

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie  

do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.  

2. Czas realizacji projektu: 01.09.2012 -  30.06.2013 roku. 

3. Projekt wdrażany jest przez gminę Góra Kalwaria w Szkole Podstawowej im. Franciszka 

Zubrzyckiego w Baniosze. 

4. Udział w zajęciach jest nieodpłatny. 

 

§ 2 

Uczestnicy Projektu 

 

Projektem objętych jest 15 uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej im. Franciszka Zubrzyckiego  

w Baniosze. 

 

§ 3 

Zajęcia w ramach projektu 

 

1. Projekt przewiduje realizację zajęć: 

 przedmioty przyrodniczo - matematyczne – 30 h, 

 technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) – 40 h, 

 język angielski – 40 h, 

 wsparcie psychologiczno – pedagogiczne – 30 h, 

  sportowo - wychowawcze – 60h. 

2. Zajęcia będą się odbywać w Szkoły Podstawowej im. Franciszka Zubrzyckiego zgodnie  

z opublikowanym harmonogramem. 

 

 



 

„Dziecięca akademia przyszłości – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające 

kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” 

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

2 

 

§ 4 

Zasady udziału w projekcie 

 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest: 

a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, potwierdzone własnoręcznym podpisem 

rodzica/opiekuna ucznia pod regulaminem, 

b) wypełnienie formularza zgłoszenia dziecka na zajęcia pozalekcyjne odbywające się  

w ramach projektu (regulamin oraz formularz dostępne są na stronie internetowej  

i w sekretariacie szkoły oraz u koordynatora /opiekuna grupy, 

c) zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną, która została powołana przez Burmistrza 

Miasta i Gminy Góra Kalwaria, 

d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 

29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, z późn. zm. 

 

§ 5 

Nabór uczestników 

 

1. Naboru uczestników objętych projektem dokonuje Komisja Rekrutacyjna. 

2. W procesie rekrutacji uwzględnione są następujące kryteria:  

 w projekcie uczestniczyć będzie 15 uczniów z klas IV - VI, 

 pierwszeństwo osób z trudnościami edukacyjno-wychowawczymi, 

 zachowanie równości szans dziewcząt i chłopców w dostępie do zajęć realizowanych  

w ramach projektu. 

3. W przypadku gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne, o których mowa w §2 i §4, 

przewyższy liczebność grupy, utworzona zostanie lista rezerwowa. 

4. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji bądź wykreślenia osób  

z list podstawowych wg kolejności zgłoszeń. 

5. Podstawą kwalifikowania osób z list rezerwowych będą brane pod uwagę te same warunki. 

6. Listy uczniów zakwalifikowanych na zajęcia oraz listy rezerwowe zostaną umieszczone  

na tablicach ogłoszeń w szkole. 

 

§ 6 

Organizacja zajęć 

 

1. Za organizację zajęć odpowiedzialny jest koordynator/opiekun grupy. 

2. W przypadku nieobecności na zajęciach uczestnik zobowiązuje się do usprawiedliwienia  

u koordynatora projektu bądź u nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

3. Usprawiedliwienie opuszczonych zajęć następuje z przyczyn: 

a) zdrowotnych, 

b) innych – na podstawie wyjaśnienia i dokumentu potwierdzającego wystąpienie określonych 

okoliczności. 

4. Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w Projekcie może zostać skreślona z listy uczestników  

w przypadku: 

a) rezygnacji – tylko w uzasadnionych, szczególnych sytuacjach – poprzez złożenie pisemnego 

oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego, 

b) na wniosek prowadzącego zajęcia – w przypadku rażącego naruszenia zasad uczestnictwa  

w zajęciach. 

c) przekroczenia 20% nieobecności na zajęciach (bez usprawiedliwienia). 
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§ 7 

Zasady monitoringu 

 

1. Prowadzący zajęcia zobowiązani są do prowadzenia listy obecności uczestników Projektu.   

2. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych w trakcie uczestnictwa 

w Projekcie oraz po jego zakończeniu. 

3. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do informowania koordynatora/opiekuna grupy w szkole  

o ewentualnych zmianach swojej sytuacji (np. zmiana miejsca zamieszkania czy zameldowania). 

4. Informacje, o których mowa w punktach 1-3 będą wykorzystywane do wywiązania się  

z obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu wobec Instytucji Wdrożeniowej. 

 

 

§ 8 

Obowiązki uczestników Projektu 

 

Uczestnik projektu zobowiązany jest do: 

a) przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu, 

b) podpisanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie, 

c) regularne i punktualne uczestnictwo w zajęciach, 

d) szanowania i dbania o materiały i urządzenia przekazane uczestnikowi do realizacji projektu.  

e) poddawanie się monitoringowi. 

 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem prawo do podjęcia ostatecznej decyzji 

posiada koordynator/opiekun grupy. 

2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 03.09.2012 r. 

3. Gmina Góra Kalwaria zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 
 


