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REGULAMIN PROJEKTU 

 

„Stawiamy na kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Rozprza”  

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych 

dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, dokumentacji 

konkursowej ogłoszonej przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia –Urząd 

Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz umowy o dofinansowanie projektu 

zawartej między Instytucją Pośredniczącą I stopnia, a Realizatorem Projektu. 

2. Przedmiotem regulaminu jest określenie warunków uczestnictwa w projekcie, 

zakresu realizowanego w projekcie wsparcia oraz praw i obowiązków uczestników 

projektu.  

§ 2 

Definicje 

 

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają: 

 Realizator Projektu – Gmina Rozprza, Al. 90 lecia 3, 97-340 Rozprza 

 Projekt – projekt „Stawiamy na kompetencje kluczowe uczniów w Gminie 

Rozprza” realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,  

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i 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 zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych finansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego  
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 Kandydat- osoba (uczeń bądź uczennica Szkoły Podstawowej w Milejowie, 

Nowej Wsi, Rozprzy, Straszowie, Niechcicach; Gimnazjum w Niechcicach) 

ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na podstawie  zasad 

określonych w Regulaminie. 

 Uczestnik – kandydat, który po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w 

Regulaminie został przez Realizatora Projektu zakwalifikowany do udziału w 

projekcie. 

 Biuro Projektu – Urząd Gminy w Rozprzy, Al. 90 lecia 3, 97-340 Rozprza, 

 pok. 20. 

 

§ 3 

Ogólne założenia projektu 

 

1. Projekt „Stawiamy na kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Rozprza” 

realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.1 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i 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 

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych finansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego. 

2. Realizatorem projektu jest Gmina Rozprza 

3. Do bezpośredniej obsługi osób zainteresowanych udziałem w projekcie oraz 

uczestników projektu utworzone zostało Biuro Projektu. 

4. Projekt jest realizowany w okresie od 1 sierpnia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku. 

5. Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych u uczniów poprzez 

wyrównywanie różnic edukacyjnych uczniów mających problemy w nauce oraz 

rozwój kompetencji kluczowych. 

6. Kompleksowe wsparcie przeznaczone dla uczestników jest w pełni bezpłatne.  
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7. W projekcie uczestniczyć mogą wyłącznie uczniowie i uczennice Szkoły 

Podstawowej w Milejowie, Nowej Wsi, Rozprzy, Straszowie, Niechcicach; 

Gimnazjum w Niechcicach. 

 

§ 4 

Rekrutacja 

 

1.  Rekrutacja odbywać się będzie w każdej Szkole indywidualnie.  

2. Rekrutacja będzie się odbywać w następujących terminach: 

3. 01.08.2014 – 15.09.2014  

4. Uczniowie, którzy zostaną przyjęci do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego mogą 

być przyjęci na zajęcia realizowane w Projekcie.  

5. Grupa docelowa zostanie wybrana w oparciu o następujące kryteria rekrutacji: 

 Wyniki w nauce, 

o W pierwszej kolejności do bloku zajęć wyrównawczych będą 

rekrutowane dzieci, które osiągnęły w roku poprzednim  niskie wyniki 

w nauce, czyli oceny dostateczne, dopuszczające i niedostateczne  z 

przedmiotów matematyka, przyroda, j. polski, j. angielski, niemiecki 

chemia, biologia lub uczniowie posiadający opinię z PPP/ wskazani 

przez wychowawcę oraz pedagoga szkolnego; 

o Uczniowie osiągający średnie i wyższe wyniki w nauce, czyli oceny 

dobre, bardzo dobre i celujące z przedmiotu – matematyka, przyroda, 

chemia, j. polski, j. angielski, niemiecki  lub biorący udział w 

konkursach/ lub olimpiadach będą rekrutowane do bloku zajęć 

rozwijających kompetencje kluczowe. 

6. Zorganizowane zostanie zebranie z rodzicami i opiekunami dzieci, podczas którego 

zaprezentowane będą  szczegółowe informacje na temat Projektu. 

7. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej zostaną przedstawione opinie pedagogów, 

wychowawców, na podstawie których prowadzący zajęcia będą mogli dokonać 

ostatecznej rekrutacji. 
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8. Każdy uczeń zajęć wyrównawczych będzie miał bezpłatny dostęp do opieki 

Psychologa i Pedagoga. 

9. W ramach Projektu powstanie lista rezerwowa z Kandydatów. 

10. Kandydaci zobowiązani są dostarczyć w momencie zgłoszenia formularz 

zgłoszeniowy, deklaracje uczestnictwa wraz z oświadczeniem uczestnika projektu. 

11. Wszystkie dokumenty  dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie 

www.rozprza.pl  

12. O zakwalifikowaniu kandydata do udziału w projekcie decyduje: 

a) poprawne wypełnienie i złożenie formularz zgłoszeniowy, deklaracje 

uczestnictwa wraz z oświadczeniem uczestnika projektu, 

b) zgodność danych podanych przez kandydata z kryteriami projektu. 

13. Zgłoszenia dokonywane z naruszeniem powyższych postanowień nie będą 

rozpatrywane, a złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

 

§ 5 

Zakres wsparcia 

 

1. BLOK WYRÓWNAWCZY, obejmujący: 

-zajęcia wyrównawcze z matematyki 

 -Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego  

 -zajęcia wyrównawcze z przyrody 

 -zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego 

 -zajęcia wyrównawcze z biologii 

 -zajęcia wyrównawcze z informatyki 

 -zajęcia wyrównawcze z chemii 

-zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego 

2. BLOK ROZWIJAJACY, obejmujący: 

-Zajęcia rozwijające z matematyki 

- Zajęcia rozwijające z j. polskiego 

- Zajęcia rozwijające z przyrody 

http://www.rozprza.pl/


 

 

 

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

- Zajęcia rozwijające z j. angielskiego 

- Zajęcia rozwijające z biologii 

- Zajęcia rozwijające z historii 

- Zajęcia rozwijające z chemii 

- Zajęcia rozwijające z j. niemieckiego 

- Zajęcia rozwijające z informatyki 

3.BLOK DORADZTWA I OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ obejmujący: 

 Opieka psychologa oraz pedagoga, grupowe zajęcia odbędą się dla uczniów 

korzystających z zajęć wyrównawczych 

 Doradztwo zawodowe, indywidualne zajęcia z doradztwa dla uczniów gimnazjum.  

4. Zajęcia  prowadzone będą według harmonogramu zajęć. 

5. Zajęcia prowadzone będą w salach wyposażonych w pomoce dydaktyczne przez 

wykwalifikowanych pedagogów oraz doradców. 

 

§ 6 

Prawa i obowiązki Uczestnika 

 

1. Udział Uczestnika we wsparciu oferowanym w ramach projektu jest 

obowiązkowy.  

2. Obecność uczestnika zostanie odnotowana w dzienniku zajęć. 

3. Nieobecności ucznia na zajęciach muszą być usprawiedliwione przez rodzica lub 

prawnego opiekuna. 

4. Rezygnacja z zajęć musi być potwierdzona przez rodziców lub prawnych 

opiekunów poprzez wypełnienie dokumentu INFORMACJA O REZYGNACJI Z 

ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU, w którym zostanie określony powód 

rezygnacji.  

5. Uczniowie, którzy znajdą się na listach rezerwowych będą mogli uczestniczyć w 

Projekcie. 
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6. Beneficjent zobowiązuje się do udzielania wszelkich informacji związanych z 

uczestnictwem w Projekcie Instytucjom zaangażowanym we wdrażanie działania 

9.1, poddziałania 9.1.2.  

7. Realizator Projektu zobowiązuje się do przekazania uczestnikowi materiałów 

szkoleniowych oraz gadżetów promocyjnych zgodnie z założeniami projektu. 

8. Każdy uczestnik ma prawo do: 

a) udziału w projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu 

b) zgłaszania uwag dotyczących realizowanego wsparcia oraz innych spraw 

organizacyjnych bezpośrednio nauczycielowi lub Koordynatorowi 

Projektu, 

c) korzystania z materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych 

do zajęć, 

9. Realizator Projektu wymaga od uczestników obecności, punktualności, 

aktywnego uczestnictwa w oferowanym wsparciu oraz właściwego zachowania. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, bądź   

wprowadzenia dodatkowych postanowień bez podania przyczyn. Regulamin z 

wprowadzonymi zmianami dostępny będzie w biurze projektu.  

2.  W sytuacjach nieregulowanych w regulaminie, a odnoszących się do projektu       

decyzje podejmuje kierownik projektu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2014 roku i obowiązuje przez 

okres realizacji projektu. 

 

 

 


