
 
Projekt: „„Inwestujemy w przyszłośd – szkoła kompetencji””, nr Projektu: RPO.03.01.02-20-0269/16 

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego                              
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

 

 

REGULAMIN PROJEKTU 

„Inwestujemy w przyszłośd – szkoła kompetencji” 

§ 1 

Informacje o projekcie 

1. Projekt  „Inwestujemy w przyszłośd – szkoła kompetencji” realizowany jest przez Szkołę 

Podstawową nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Priorytet III, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie 

atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, 

ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. 

2. Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Białymstoku, zamieszkałych na 

terenie województwa podlaskiego. 

3. Okres realizacji projektu 01.09.2017-30.06.2018 roku. 

4. Realizacja działao zaplanowanych w projekcie będzie dostosowana do planu zajęd i potrzeb 

poszczególnych grup. 

5. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

6. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

7. W projekcie zaplanowano następujące zajęcia: 

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 

- zajęcia rozwijające zainteresowania, 

- doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne, 

- edukacja medialna, 

- koło teatralne, 

- zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów i rodziców, 

- trening uczenia się – warsztaty, 

- doposażenie pracowni przedmiotowych, 

- szkolenia dla nauczycieli.  

8. W ramach zajęd dydaktyczno-wyrównawczych przeprowadzone będą następujące zajęcia: 

- zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, języka rosyjskiego, chemii, fizyki. 

9. W ramach zajęd rozwijających zainteresowania: 

- matematyka, chemia, geografia, fizyka, informatyka (nauka programowania), biologia. 

10. W ramach doradztwa zawodowego przeprowadzone będą następujące zajęcia grupowe (uczniowie 

klas II i III) i indywidualne (uczniowie klas III). 

11. W ramach zajęd psychedukacyjnych : 

- zajęcia psychoedukacyjne grupowe i indywidualne, skierowane zarówno do uczniów jak                               

i rodziców, trening uczenia się, zajęcia „Poznaję samego siebie”. 

12. W ramach doposażenia pracowni przedmiotowych zostaną doposażone pracownie:  

- chemiczna, geograficzna, fizyczna, biologiczna i matematyczna oraz doposażenie w sprzęt TIK 

(tablety, tablica interaktywna, projektory multimedialne). 

13. W ramach szkoleo dla nauczycieli: 

- szkolenie dla nauczycieli z wykorzystaniem w dydaktyce nowoczesnych metod technologii 

informatycznych. 
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- „Tutoring - innowacyjna praca z uczniami” 

       14. Dla uczniów biorących czynny udział w projekcie zorganizowane będą dwie wycieczki: 

 - do Warszawy – jednodniowa, 

 - Gdaosk , Gdynia , Sopot, Malbork – trzydniowa. 

15. Projekt jest skierowany do 316 ucz (159 dz. i 157 chł.) oraz do 25 nauczycieli (23 K i 2 M) z w/w 

szkoły (przed reformą nauczyciele PG Nr 3 i uczniowie gimnazjum kl. II i III). 

 

§ 2 

Kryteria Rekrutacji 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczniów do projektu „Inwestujemy w przyszłośd – 

szkoła kompetencji”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Ogólny nadzór nad prawidłową realizacją projektu sprawuje Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli 

Branickiej w Białymstoku. 

3. Informacja o rekrutacji i zasadach udziału w projekcie udzielana będzie przez nauczycieli szkoły, na 

spotkaniach z rodzicami oraz na stronie internetowej szkoły. 

4. Rekrutacja do udziału uczniów i nauczycieli w projekcie będzie prowadzona przez koordynatora 

projektu we współpracy z nauczycielami, w terminie od 01.09.2017 do 30.09.2017. W przypadku 

dużej liczby zgłoszeo realizator projektu dopuszcza możliwośd przyjmowania uczestników według 

kolejności zgłoszeo po spełnieniu kryteriów rekrutacji. W przypadku braku chętnych dopuszcza się 

możliwośd dodatkowej rekrutacji. 

5. Zgłoszenie do udziału w projekcie będzie odbywad się na podstawie kompletu dokumentów: 

- deklaracja uczestnictwa, 

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu,  

- regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, 

podpisanych przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Na tej podstawie zostanie 

przygotowana lista uczniów i nauczycieli zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa.  

6. W/w dokumenty należy wypełnid, podpisad i przekazad nauczycielom  - wychowawcom Szkoły 

Podstawowej nr 10 im. I. Branickiej w Białymstoku.  

7. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej projektu, w szkole oraz w biurze 

projektu, można je także otrzymad od nauczycieli. 

8. Podczas rekrutacji uczestników projektu będzie przestrzegana zasada równości szans. 

9. Uczeo/uczennica może brad udział w kilku rodzajach zajęd jeśli spełni kryteria rekrutacji. 

10. Kryteria rekrutacji: 

- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: 

- pierwszeostwo - średnia ocen niższa lub równa 3,5 (II półrocze 2016/17), ocena dostateczna lub 

dopuszczająca na świadectwie z danego przedmiotu (rok szkolny 2016/17).  

-Zajęcia rozwijające zainteresowania: 

- pierwszeostwo - średnia 4,0 i więcej (II półrocze 2016/17) lub ocena z przedmiotu 4 i więcej na 

świadectwie (rok szkolny 2016/17),  

- Doradztwo zawodowe 

- wezmą udział wszyscy chętni uczniowie 
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- Zajęcia psychoedukacjne - uczniowie: 

- opinia/orzeczenie PPP, pedagoga, psychologa lub wychowawcy. 

- Zajęcia psychoedukacjne - rodzice: 

- deklaracja uczestnictwa w zajęciach. 

- Szkolenia dla nauczycieli 

- chętni do pogłębiania wiedzy i zastosowania nowych metod i narzędzi w praktyce. 

11. O zakwalifikowaniu do projektu decydowad będzie spełnienie w/w kryteriów rekrutacji. 

12. W razie liczby chętnych przewyższających liczbę miejsc zostanie stworzona lista rezerwowa.  

13. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu, do udziału w zajęciach zostanie zaproszony pierwszy 

uczeo z listy rezerwowej.  

 

§ 3 

Obowiązki uczestników 

1. W przypadku zakwalifikowania się na zajęcia uczestnik i nauczyciel, wychowawca mają obowiązek 

dostarczyd, poza dokumentami rekrutacyjnymi wymienionymi w § 2 pkt. 5, dokumenty 

potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacji. 

2. Dodatkowe obowiązki uczestnika:  

a) systematyczne uczestniczenie w zajęciach,  

b) przestrzeganie punktualności, 

c) udział w badaniach monitorujących przed przystąpieniem do projektu, w trakcie jego trwania i 

po zakooczeniu projektu. 

 

§ 4 

Prawa uczestników 

Uczestnicy uprawnieni są do:  

a) nieodpłatnego udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu,  

b) otrzymywania bezpłatnych materiałów dydaktycznych i promocyjnych w trakcie zajęd,  

c) uczestnictwa w wycieczkach realizowanych w ramach projektu.  

 

§ 5 

Nieobecnośd na zajęciach i rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 

1. Obecnośd na zajęciach jest obowiązkowa.  

2. Wnioskodawca dopuszcza usprawiedliwione nieobecności na zajęciach spowodowane chorobą lub 

ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie będzie dokonywane na podstawie 

przedstawionego zaświadczenia lekarskiego lub informacji pisemnej od rodziców. 

3. Uczeo/uczennica zakwalifikowany/a do uczestnictwa w projekcie może zostad skreślony/a z listy 

uczestników w przypadku: 

- rażącego naruszenia zasad uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, na wniosek nauczyciela 

prowadzącego zajęcia, 

-  rezygnacji z nauki w szkole,  

-  nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęd. 
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4. Skreślenie ucznia z listy uczestników projektu dokonuje koordynator. 

5. W szczególnych przypadkach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (choroba, zmiana 

miejsca zamieszkania, ukooczenie nauki na danym etapie edukacyjnym, inny ważny powód), 

zakwalifikowani uczniowie mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, po złożeniu przez 

rodziców/opiekunów prawnych pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach.  

6. W przypadku rezygnacji lub usunięcia beneficjenta ostatecznego z udziału w projekcie koordynator 

projektu może żądad od niego zwrotu przekazanych materiałów dydaktycznych.  

 

§ 6 

Zasady monitoringu i kontroli 

1.  Beneficjenci ostateczni podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.  

2.  Beneficjent ostateczny zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji projektu 

osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu.  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Beneficjent ostateczny zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowieo niniejszego 

regulaminu.  

2. Rodzic/Prawny opiekun uczestnika/czki projektu zobowiązuje się do dopełnienia niezbędnych 

formalności w trakcie realizacji projektu. 

3. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 i obowiązuje przez cały okres trwania 

projektu. 

4. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Realizatora projektu. 

5. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych 

postanowieo w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów 

programowych.  

 

 

 

            ………………………………...                                   ……………………………….             
                                          czytelny podpis uczestnika/czki projektu                           czytelny podpis rodzica/opiekuna 


