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

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Pt. „Kompetencje przyszłości” realizowanego
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim
Informacje o projekcie
1. Nazwa Programu Operacyjnego : Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020
1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej : 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
1.2 Numer i nazwa Działania : 12.2 Kształcenie ogólne
1.3 Tytuł projektu: Kompetencje przyszłości

§1
Postanowienia ogólne
1.

Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: „Kompetencje przyszłości” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014 - 2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9- 12 RPO WL 2014- 2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.

Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w
Opolu Lubelskim, ul. Szkolna 5,

3.

24 – 300 Opole Lubelskie.

Projekt skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej od klasy I do klasy VII oraz
do uczniów klasy II i III gimnazjum

4.

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów będą prowadzone od 2 stycznia 2018 r. do 30
czerwca 2019 r.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim
ul. Szkolna 5, 24-300 Opole Lubelskie

1

§2
Założenia projektu
I.

Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych,
właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój
indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
W Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim będą
realizowane następujące zadania :
1. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego
2. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
3. Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego
4. Zajęcia rozwijające z matematyki
5. Zajęcia wyrównawcze z matematyki
6. Przyroda
7. Informatyka / programowanie
8. Konsultacje psychologiczne indywidualne

W klasach gimnazjum będą realizowane następujące zadania:
1. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego
2. Zajęcia rozwijające z matematyki
3. Zajęcia wyrównawcze z matematyki
4. Przyroda
5. Doradztwo edukacyjno – zawodowe
6. Konsultacje psychologiczne indywidualne
II.

Zajęcia będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. K. Makuszyńskiego w
Opolu Lubelskim.

III.

Zajęcia projektowe odbywać się będą bezpośrednio przed lekcjami lub po lekcjach.

IV.

Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu nie mogą się odbywać w czasie ferii
zimowych, przerw świątecznych oraz wakacji.
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V.

Zajęcia projektowe realizowane będą w oparciu o programy zajęć opracowane przez
nauczycieli zatrudnionych w projekcie .

VI.

Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych trwa
45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut ( Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i
organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2013 r. poz.532).
§3

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu
1. Rekrutacja uczestników do projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z
regulaminem rekrutacji - załącznik nr 1
§4

Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu
1. Każdy Uczestnik projektu ma prawo do:
a. udziału w zajęciach pozalekcyjnych, na które się zgłosił i do których został
zakwalifikowany;
b. zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy;
c. otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć;
d. opuszczenia maksymalnie do 20% godzin zajęć, w których uczestniczy.
2. Każdy Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
a. złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie: formularz
zgłoszeniowy ( załącznik nr 2), deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik
nr 3), kwestionariusz osobowy (załącznik nr 4), oświadczenie o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 5);
b. podpisania oświadczenia, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i
akceptuje jego zapisy;
c. aktywnego i systematycznego udziału w działaniach projektowych;
d. przedstawiania pisemnego usprawiedliwienia potwierdzonego przez rodzica lub
opiekuna prawnego – w przypadku nieobecności na zajęciach;
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e. wypełnienia

ankiet

oceniających

oraz

innych

dokumentów

służących

bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu;
f. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze
uczestnictwo w Projekcie.
3. Każdy Uczestnik projektu ma prawo do nieodpłatnego udziału w projekcie.
4. Uczestnik Projektu nie może brać udziału w zajęciach pozalekcyjnych tego samego
rodzaju finansowanych w ramach innych projektów, programów.

§5
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie
1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie, gdy rezygnacja
zostanie zgłoszona do koordynatora projektu na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć – bez
podania przyczyn.
2. W trakcie realizacji projektu rezygnacja Uczestnika projektu z udziału w projekcie jest
dopuszczalna i wymaga złożenia pisemnego oświadczenia, podpisanego przez rodzica
lub opiekuna prawnego ( Załącznik nr 12).
3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 20%
zrealizowanych zajęć, realizator projektu ma prawo usunąć uczestnika z grupy.
4. W przypadku rezygnacji uczestnika lub usunięcia z projektu jego miejsce zajmuje
pierwsza osoba z listy rezerwowej.
5. Realizator projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika projektu z listy w
przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu, rażącego naruszenia zasad
współżycia społecznego.

§6
Zasady monitoringu i kontroli
1. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji
Projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania
kontroli projektu.
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§7
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez
koordynatorów szkolnych.
2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez
Menagera projektu.
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Załączniki do rekrutacji uczniów:
Załącznik 1 – Regulamin do rekrutacji uczniów do projektu
Załącznik 2 – Wzór formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie ( uczeń SP)
Załącznik 3 – Wzór formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie ( uczeń gimnazjum)
Załącznik 4 – Deklaracja uczestnika
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik 6 – Wzór kwestionariusza osobowego
Załącznik 7 – Wzór opinii nauczyciela o potrzebie wsparcia ucznia zajęciami rozwijającymi lub
wyrównawczymi
Załącznik 8– Wzór opinii wychowawcy o potrzebie objęcia ucznia wsparciem
Załącznik 9– Wzór protokołu z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej
Załącznik 10 - Wzór listy uczestników projektu
Załącznik 11 – Wzór rezerwowej listy kandydatów

Pozostałe załączniki:
Załącznik 12 – Wzór usprawiedliwienia nieobecności
Załącznik 13 - Oświadczenie o rezygnacji z zajęć lub udziału w projekcie
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