
 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. 

„POZNASZ, ZROZUMIESZ, POLUBISZ” 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin określa warunki naboru i udzielenia wparcia w ramach projektu                       

nr POKL.09.01.02-16-019/11 „Poznasz, zrozumiesz, polubisz” realizowanego przez 

Gminę Wilków na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych                 

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup                

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 

edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

2. Projekt realizowany jest przez Gminę Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków              

w Publicznej Szkole Podstawowej w Idzikowicach. 

3. Projekt zakłada 70 Beneficjentów Ostatecznych. 

§ 2 

      Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 

           ▪ Projekt – „Poznasz, zrozumiesz, polubisz” 

           ▪ Beneficjent – Gmina Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, 

           ▪ Beneficjent Ostateczny (BO) – uczeń, uczennica zakwalifikowani do udziału                       

             w projekcie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, osoby 

             bezpośrednio korzystające ze wsparcia, 

           ▪ Komisja Rekrutacyjna – komisja składająca się z pedagoga szkolnego oraz 

             poszczególnych nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu, powołana                 

             w celu przeprowadzenia rekrutacji BO 

           ▪ Koordynator Projektu – osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację projektu, 

           ▪ Biuro Projektu – siedziba Urzędu Gminy w Wilkowie. 

 



II. Terytorialny i czasowy zakres projektu 

§ 3 

1. Projekt jest skierowany do 70 uczniów i uczennic klas IV-VI Publicznej Szkoły 

Podstawowej  w Idzikowicach. 

2. Projekt jest realizowany w okresie od 10 października 2011r. do 29 czerwca 2012r. 

 

III. Cele projektu 

 § 4 

1. Cel główny projektu to wyrównywanie szans edukacyjnych 70 uczniów i uczennic                 

z Publicznej Szkoły Podstawowej w Idzikowicach poprzez udział w zajęciach                        

i warsztatach. 

2. Cele szczegółowe to: 

      ▪ rozwijanie zainteresowań 70 uczniów i uczennic  poprzez realizację zajęć                              

      z kompetencji kluczowych, 

        ▪ poprawa wiedzy i umiejętności poprzez zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze                        

      z przyrody,   

        ▪ wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. 

 

IV. Zakres wsparcia 

§ 5 

1. Projekt obejmuje realizację następujących zajęć dla uczniów/uczennic 

uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej w Idzikowicach: 

1) zajęcia z kompetencji kluczowych: 

     ▪ porozumiewanie się w języku ojczystym, 

     ▪ zajęcia z języka angielskiego, 

     ▪ zajęcia z języka niemieckiego, 

     ▪ zajęcia z kompetencji matematycznych, 

     ▪ zajęcia z kompetencji informatycznych, 

     ▪ zajęcia ze świadomości i ekspresji kulturalnej, 

2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody, 

3) doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna: 

     ▪ zajęcia socjoterapeutyczne, 

     ▪ punkt pedagoga. 

 



V. Warunki rekrutacji i uczestnictwa 

§ 6 

1. W projekcie uczestniczyć mogą uczniowie i uczennice Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Idzikowicach, której organem prowadzącym jest Gmina Wilków. 

2. Zgłoszenia uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie będą przyjmowane                

w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Idzikowicach w terminie do 26 

października 2011r. 

3. Uczestnikiem projektu może być uczeń/uczennica, który/a złoży Kartę zgłoszenia, 

Deklarację uczestnika projektu i zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie 

przez Komisję Rekrutacyjną. 

4. Procedura rekrutacji w odniesieniu do poszczególnych zajęć obejmuje: 

1) o uczestnictwie w zajęciach z kompetencji kluczowych decyduje kolejność 

złożenia deklaracji uczestnictwa, 

2) do uczestnictwa w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody mogą 

zakwalifikować się uczniowie, którzy uzyskali na koniec poprzedniego roku 

szkolnego najsłabszą ocenę z przyrody, 

3) do uczestnictwa w zajęciach pedagogiczno-psychologicznych pierwszeństwo 

mają uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, opinie z poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Uczniowie którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie (z braku 

wolnych miejsc) zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. W razie skreślenia 

uczestnika z listy, na jego miejsce zostanie zakwalifikowany kolejny uczeń z listy 

rezerwowej. 

6. Uczniowie i uczennice będą kwalifikowani do udziału w projekcie przez Komisję 

Rekrutacyjną. Jeden uczeń/uczennica może brać udział w kilku rodzajach zajęć. 

Komisja do dnia 28 października 2011r. ustali listy osób zakwalifikowanych do 

projektu oraz listy rezerwowe. Następnie dyrektor szkoły powiadomi 

rodziców/opiekunów prawnych o zakwalifikowaniu ich dzieci do uczestnictwa                      

w projekcie. 

7. Uczniowie/ce muszą spełnić następujące warunki:  

      ▪ złożyć Kartę zgłoszenia oraz Deklaracją uczestnika projektu – Załącznik nr 1                        

      i 2  do Regulaminu, 

      ▪ wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych  - Załącznik nr 3 do  

        Regulaminu. 



VI. Uprawnienia i obowiązki beneficjenta ostatecznego 

§ 7 

 

1. Beneficjent Ostateczny uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w projekcie. 

2. Beneficjent Ostateczny przed przystąpieniem do zajęć jest zobowiązany do 

zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. 

3. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć 

przewidzianych w projekcie. 

4. Uczeń/uczennica zakwalifikowany/a do uczestnictwa w projekcie może zostać 

skreślony z listy uczestników w przypadku: 

     ▪ samodzielnej rezygnacji uczestnika, 

     ▪ rezygnacji z nauki w szkole biorącej udział w projekcie, 

     ▪ w przypadku opuszczania zajęć. 

5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy 

Beneficjentów Ostatecznych jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

6. Beneficjent Ostateczny/rodzic lub opiekun prawny dziecka ponosi odpowiedzialność 

za treść podaną w formularzach. 

 

VII. Proces monitoringu 

§ 8 

 

1. Zgodnie z wymogami projektu wszyscy Beneficjenci Ostateczni podlegają procesowi 

monitoringu i kontroli, mających na celu ocenę skuteczności działań w ramach 

projektu. 

2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny Beneficjenci są zobowiązani do 

udzielania informacji w organizowanych przez szkołę badaniach. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

§ 9 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 października 2011r. i obowiązuje przez cały 

okres realizacji projektu. 

2. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez 

Koordynatora Projektu.  



  Załącznik nr 1 do Regulaminu - Karta zgłoszenia 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

           Ja, niżej podpisany/a…………………………………………………………………….. 

w związku z realizacją projektu pn. ,,Poznasz, zrozumiesz, polubisz ”, w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji                             

w regionach, Działanie 9.1/ Poddziałanie 9.1.2. chciałbym/chciałabym uczestniczyć                          

w zajęciach: 

1) zajęcia z kompetencji kluczowych: 

     a)  porozumiewanie się w języku ojczystym, 

     b) zajęcia z języka angielskiego, 

     c) zajęcia z języka niemieckiego, 

     ▪ zajęcia z kompetencji matematycznych, 

     ▪ zajęcia z kompetencji informatycznych, 

     ▪ zajęcia ze świadomości i ekspresji kulturalnej, 

2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody, 

3) doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna: 

     ▪ zajęcia socjoterapeutyczne, 

     ▪ punkt pedagoga
*
. 

 

 

                                                                                                                

 

 

                                                                                                       ……………………………………… 

                                                                                                                  /czytelny podpis/ 

 

 

 

 

 

 

 

* 
należy zaznaczyć właściwy rodzaj zajęć 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu - Deklaracja uczestnika projektu 

 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

Deklaruję, że moje dziecko: 

 

Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………… 

Urodzone ( d-m-r )……………………………………………………………………………… 

Zamieszkałe : …..………………………………………………………….…………………… 

Miejscowość……………………………………………………………………………...……..,  

Ulica…………………………………………………………………………………………….. 

Numer ………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu stacjonarnego…………………………………………….. 

lub komórkowego……………………………………………….……,  

posługujące się nr PESEL…………………………….................uczęszczające do szkoły 

(adres)……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

będzie uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych projektu pn. ,,Poznasz, 

zrozumiesz, polubisz ”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1/ 

Poddziałanie 9.1.2. Jednocześnie uczeń zobowiązuje się do zachowania wskaźnika frekwencji 

na zajęciach dodatkowych na poziomie nie mniejszym niż 80 % udziału w zajęciach. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………                         ………………………………………. 

          miejscowość i data                                              podpis rodzica / opiekuna 
 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych 

 

   
 

 
 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE 
DANYCH OSOBOWYCH 

 
 

W związku z przystąpieniem do Projektu „Poznasz, zrozumiesz, polubisz” realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego 
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ul. 
Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa; 

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 
projektu „Poznasz, zrozumiesz, polubisz”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu 
udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Poznasz, zrozumiesz, polubisz”, ewaluacji, kontroli, 
monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna                       
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
*
 

 

 

 

 

 

                                                 
*
 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane zarówno przez daną osobę jak 
również przez jej prawnego opiekuna. 


