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Regulamin projektu  

„Szkoła przyjazna uczniom” 

 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: „Szkoła przyjazna uczniom” 

2 Projekt jest realizowany przez Gminę Krasocin/ Zespół Obsługi Placówek Oświatowych              

w Krasocinie na podstawie umowy Nr UDA –POKL.09.01.02-26-141/13-00 z dnia 27.09.2013r.     

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX   Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych, 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 zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Regulamin zawiera: 

§ 1 – zakres projektu 

§ 2 – kryteria uczestnictwa w zajęciach 

§ 3 – uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu 

§ 4 – zasady naboru 

§ 5 – zasady organizacji zajęć 

§ 6 – warunki rezygnacji z udziału w warsztatach  

§ 7 -postanowienia końcowe 

4. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

a) Projekt – „Szkoła przyjazna uczniom”. 

b) Organizator - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Krasocinie 

c) Uczestnik – uczeń klas I – VI SP w Bukowej zakwalifikowany na zajęcia, zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym Regulaminie. 

d) Biuro Projektu – gabinet do terapii pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej                 

w Bukowej 

e) Beneficjent – Gmina Krasocin/Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Krasocinie 

§ 1 

Zakres projektu 

 
1. Przedmiotem Projektu jest zapewnienie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego, 

matematyki, korekcyjno- kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnych, zajęć logopedycznych           

i doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów uczących się w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Bukowej 

2. Projekt obejmuje : 

a) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego - w wymiarze 448 godzin dydaktycznych 

b) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki  - w wymiarze 448 godzin dydaktycznych 

c) zajęcia  korekcyjno - kompensacyjne - w wymiarze 576 godzin dydaktycznych 
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d) zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – w wymiarze 448 godzin dydaktycznych, 16 wyjazdów na 

basen 

 

 

e) zajęcia logopedyczne – w wymiarze 192 godziny dydaktyczne 

e) zajęcia  z doradztwa edukacyjno-zawodowego- w wymiarze 108 godzin(grupowe                          

i indywidualne); 5 wyjazdów do okolicznych zakładów pracy, jak również 2 wyjazdy edukacyjne  

 

 

3. Prowadzone w ramach projektu zajęcia trwać będą od 1 listopada 2013r. do 30 kwietnia 2015 r. 

4. Zajęcia : 

 dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego i matematyki będą prowadzone w 14 grupach  6 

osobowych: 

 korekcyjno – kompensacyjne będą prowadzone w 7 grupach 3 – osobowych i w 1 grupie 1 – 

osobowej 

 z gimnastyki korekcyjnej będą prowadzone w 7 grupach 6 – osobowych, 1 raz w miesiącu 

dla uczestników zajęć odbywać się będą wyjazdy na basen 

 logopedyczne – w 3 grupach 4 – osobowych 

 z doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowane będą w 3 grupach 6 –osobowych (zajęcia   

grupowe), konsultacje indywidualne 3 godziny w miesiącu, 5 wyjazdów do okolicznych 

zakładów pracy, jak również 2 wyjazdy edukacyjne 

 

 odbywać się będą zgodnie z harmonogramem opracowanym przez nauczycieli 

prowadzących  zajęcia, 

 prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć, który będzie opracowany przez 

prowadzących po przeprowadzeniu rekrutacji i dokonaniu diagnozy na pierwszych 

zajęciach; 

 1 godzina zajęć trwa 45 minut; 

 zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku przed rozpoczęciem lub po  zakończeniu 

zajęć szkolnych. 

 wyjazdy na basen odbywać się będą w soboty w godzinach dopołudniowych 

 wyjazdy do zakładów pracy odbywać się będą po zakończeniu zajęć 

 wyjazdy edukacyjne odbędą się dni wolne od nauki: czerwiec 2014 r., kwiecień – maj 2015 

r. 

 

5. W projekcie uczestniczy min.84 uczniów klas IV – VI. 

 

§ 2 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 

 

1. Uczestnik powinien spełnić następujące warunki formalne: 

a) być uczniem klas I - VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowej 

b) wypełnić i złożyć w biurze projektu formularz  zgłoszeniowy, 

c) spełnić określone w Regulaminie kryteria rekrutacyjne. 

2. Warunkiem zgłoszenia udziału w Projekcie jest  wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego. 

3. Zgłoszenie osoby niepełnoletniej wymaga jednoczesnego potwierdzenia udziału przez jej 
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przedstawiciela ustawowego. prawnego opiekuna 

4. Oświadczenia w imieniu osób niepełnoletnich składa opiekun ustawowy. 

 

§ 3 

Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu 

1. Uczestnik jest uprawniony do: 

a) nieodpłatnego udziału w zajęciach szkolnych; 

b) bezpłatnych materiałów piśmienniczych; 

2. Uczestnik jest obowiązany do: 

a) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom 

zaangażowanym we wdrażanie Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych, zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, w tym szczególnie: - 

Instytucji Zarządzającej – Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego; 

b) potwierdzania odbioru pakietów dla uczestników własnoręcznym podpisem na liście; 

c) potwierdzania każdorazowo: obecności na zajęciach własnoręcznym podpisem na liście; 

d) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach; 

e) wypełniania testów diagnozujących i ankiet weryfikujących postępy; 

3. Nieobecność będzie usprawiedliwiana po przedstawieniu zwolnienia lekarskiego lub pisemnego 

usprawiedliwienia, które w przypadku osoby niepełnoletniej składa opiekun ustawowy. 

4. Uczestnik zobowiązany jest do sumiennego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu                           

i zarządzeń kadry. 

 

§ 4 

Zasady naboru 

1. Informacje o terminach rekrutacji zamieszczane są: 

a) na tablicach ogłoszeń w szkole, jak również na stronie internetowej szkoły 

b) na spotkaniu  informacyjnym. 

2. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

a) wypełnienie przez kandydatów dokumentów rekrutacyjnych; 

b) przekazanie dokumentów do Biura Projektu; 

c) weryfikacja dokumentów pod względem formalnym. 

3. Kadra zarządzająca zakwalifikuje do udziału w Projekcie kandydatów spełniających warunki 

formalne. 

4.  Złożone przez Kandydatów dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi. 

5. Nie będą przyjmowane zgłoszenia drogą telefoniczną, faxem oraz droga elektroniczną. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Beneficjenta uchybień w złożonej dokumentacji rekrutacyjnej 

Kandydat może zostać poproszony o ich uzupełnienie. 

7. Kryteria rekrutacji: 

-  kandydat musi być uczniem klas I -  VI SP w Bukowej, 

- posiada orzeczenie, opinię, diagnozę Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, opinię nauczyciela 

uczącego o trudnościach w nauce i zachowaniu, badanie lekarskie o stwierdzonej wadzie postawy, 

diagnozę logopedy- ilość dziewcząt i chłopców w projekcie – uwzględniając politykę równości płci, 

- wypełniony formularz z pisemną zgodą rodzica/prawnego opiekuna. 
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§ 5 

Zasady organizacji zajęć 

 
1.Zajęcia odbywać się będą w salach w SP w Bukowej, jak również na sali gimnastycznej na terenie 

Publicznego Gimnazjum w Bukowej 

 

2. Projektodawca zatrudni do prowadzenia zajęć nauczycieli – specjalistów, którzy będą 

zobowiązani do: 

- opracowania programu adekwatnie do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników, jak 

również przeprowadzenia testów kompetencyjnych na początku i na zakończenie zajęć dydaktyczno 

– wyrównawczych j. polskiego i matematyki i korekcyjno - kompensacyjnych 

- przeprowadzenia zajęć w liczbie godzin określonej w umowie 

- prowadzenia zajęć na jak najwyższym poziomie z wykorzystaniem metod aktywnych, pomocy                                    

i programów zakupionych z projektu, 

-  przychodzenia na zajęcia odpowiednio wcześnie, aby mieć czas  na przygotowanie pracowni         

i materiałów, 

- na koniec każdego miesiąca przygotowanie ewidencji czasu pracy, 

- sprawowania opieki nad uczniami w czasie przerw 

- na bieżąco uzupełniania dokumentacji i dopełnianie w terminie niezbędnych zobowiązań -  co jest 

warunkiem wypłacania wynagrodzenia. 

 

 

§ 6 

Warunki rezygnacji z udziału w warsztatach 

 
1. Osoby zakwalifikowane do udziału  w projekcie maja prawo do rezygnacji z uczestnictwa w 

zajęciach. 

 

4. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić o rezygnacji organizatora szkolenia składając pisemne 

oświadczenie o rezygnacji. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 
1. Kadra zarządzająca zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników                

w przypadku rażącego naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu. 

2. Beneficjent – zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w trakcie trwania Projektu. 

3. Uczestnik projektu zobligowany jest wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie                       

i przekazywanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 

roku „O ochronie danych osobowych” Dz. U. z 2002 r nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami 

dla potrzeb rekrutacji, promocji, realizacji, monitorowania i ewaluacji Projektu. 
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4.Projektodawca przekazuje wszelkie przedmioty zakupione na potrzeby niniejszego projektu 

Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowej, z zastrzeżeniem iż przeniesienie ich własności nastąpi 

z dniem zakończenia projektu. Do tego czasu stanowić one będą własność Projektodawcy. 

 


