
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„Nowoczesny uczeń – w nowoczesnej szkole. Program aktywizacji edukacyjno-

obywatelskiej uczniów rybnickich liceów” 
 

§ 1 
 Postanowienia ogólne 

 
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Nowoczesny uczeń 

– w nowoczesnej szkole. Program aktywizacji edukacyjno-obywatelskiej uczniów 
rybnickich liceów” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup                                 
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 
edukacyjnych.  

2. Projekt realizowany jest przez  Miasto Rybnik.  
3. Działania realizowane są na terenie Miasta Rybnika na rzecz Beneficjentów 

Ostatecznych spełniających warunki uczestnictwa określone w § 3. 
4. Projekt realizowany jest od 01.03.2010 do 29.02.2012r. 
5. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących 

realizacji Projektu pozostaje w gestii Miasta Rybnika. 
 

§ 2 
                                                         Założenia Projektu 
 
1. Celem ogólnym Projektu jest stworzenie możliwości równego dostępu do edukacji 

2700 uczniom z 8 liceów ogólnokształcących i profilowanych w Rybniku; 
podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej poprzez wdrożenie programów 
rozwojowych szkół ukierunkowanych na wzrost kompetencji kluczowych, 
upowszechnianie edukacji obywatelskiej i aktywnego udziału w życiu społeczności 
lokalnej. Projekt pozwoli uczniom poszerzać horyzonty w celu wyboru ścieżki 
edukacyjnej i zawodowej. 

2. Wsparcie kierowane jest do 2700 uczniów tj. 50% populacji z 8 liceów 
ogólnokształcących i profilowanych w Rybniku. Projektem objęci zostaną uczniowie 
(LO1, 2, 4, 5, 7 i LP 1, 4, 5) mający problem w nauce i z przystosowaniem 
społecznym, z terenów o utrudnionym dostępie do różnych form pozalekcyjnych i dla 
uczniów, którzy chcą poszerzać wiedzę i zakres kompetencji kluczowych                             
ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk 
matematyczno-przyrodniczych. 

3. Zaplanowane w Projekcie działania obejmują realizację : 
a) Programu „Mój s@morząd” – opracowanie i realizacja gry symulacyjnej 

„wirtualna rada miasta”, 
b) Kursów akademickich – warsztaty w trzech blokach: 
• blok Politechniki Śląskiej –  kursy przygotowujące do studiów technicznych, 
• blok Uniwersytetu Śląskiego „Akademia komunikacji”,   
• blok Akademii Ekonomicznej „Społeczeństwo obywatelskie”, 
c) seminariów i cyklu konsultacji dla szkół w zakresie przygotowania Programów 

Rozwoju Szkół, 
d) realizację Programów Rozwoju Szkół: 
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (j.obcy, zajęcia matematyczno-

przyrodnicze, zajęcia z zakresu przedsiębiorczości i technik ICT), 



• doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczne (zajęcia motywacyjne, 
warsztaty efektywnego uczenia się, doradztwo zawodowe), 

• inne przedsięwzięcia: wizyty studyjne, wycieczki dla uczniów, prelekcje 
tematyczne. 

4. Zajęcia będą odbywały się na terenie szkół jak również i poza nimi.  
5. Zajęcia odbywają się w grupach 10-15 osobowych. 
6. Nauczyciele w porozumieniu z koordynatorem szkolnym Projektu opracują wykazy 

materiałów dydaktycznych, programy i harmonogramy zajęć. 
 

§ 3 
Zasady rekrutacji 

 
1. Rekrutację uczestników Projektu prowadzić będzie szkolny koordynator                             

przy współudziale nauczycieli danej szkoły. 
2. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z harmonogramem Projektu. 
3. W trakcie rekrutacji wyłonionych zostanie 2 700 osób.  
4. Rekrutacja uczestników do Projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych 

szans. 
5. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

� złożenie przez kandydata wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik               
nr 1) uwzględniającego poziom motywacji oraz zawierającego informację                              
o średniej ocen z ostatniego semestru z przedmiotów matematyka, fizyka, chemia, 
języki obce, 

� złożenie przez kandydata deklaracji uczestnictwa w Projekcie,  
� wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Projektu, 
� zgody rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku uczniów niepełnoletnich. 

6. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpisanie ucznia na listę Beneficjentów 
Ostatecznych Projektu. 

7. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowane do udziału  
w  Projekcie, będę umieszczone na liście rezerwowej. 

 
 

§ 4 
                                     Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu 
 
1. Każdy Beneficjent Ostateczny ma prawo do: 

a) udziału w zajęciach gwarantowanych w ramach  Projektu, 
b) zgłaszania uwag i oceny zajęć, 
c) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć. 

 
 

2. Każdy Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do: 
a)   złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie, 
b) potwierdzenia swojej obecności na zajęciach w formie złożenia podpisu na 
liście obecności, 
c) przedstawiania pisemnego usprawiedliwienia potwierdzonego przez rodzica lub 
opiekuna prawnego – w przypadku nieobecności na zajęciach, 
d) wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących 
bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu, 

3. Udział Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie jest nieodpłatny. 



                                                                 
§ 5 

                                 Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 
 

1. Beneficjent Ostateczny ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, gdy 
rezygnacja zostanie zgłoszona do koordynatora szkolnego  na 7 dni przed 
rozpoczęciem zajęć – pod warunkiem złożenia pisemnej rezygnacji. 

2. W trakcie realizacji Projektu rezygnacja Beneficjenta Ostatecznego z udziału  
w Projekcie jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym 
lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia  
o przyczynie rezygnacji. 

3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 
20% zrealizowanych zajęć, realizator Projektu ma prawo usunąć uczestnika  
z grupy. 

4. W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady grup, realizator Projektu przewiduje 
utworzenie listy rezerwowych uczestników. 

5. W przypadku rezygnacji Beneficjenta lub usunięcia z Projektu jego miejsce 
zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

6. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia Beneficjenta Ostatecznego  
z listy uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego 
regulaminu.   

 
 

                                                       § 6 
                                      Zasady monitoringu i kontroli 

 
1. Beneficjenci Ostateczni podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 
2. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do udziału w badaniach kompetencji 

realizowanych w ramach Projektu  
3. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do udzielania informacji na temat 

realizacji Projektu osobom zaangażowanym w realizację projektu jak również 
osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli 
Projektu. 

 



 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
 

1. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania 
postanowień niniejszego regulaminu. 

2. Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane  są przez 
Kierownika Projektu w porozumieniu z opiekunem Projektu z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 
4. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Biurze Projektu                        

oraz w każdej szkole uczestniczącej w Projekcie.  
 


