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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: „Indywidualizacja procesu nauczania  

i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Długołęka” 
 

(Wersja obowiązująca od II semestru roku szkolnego 2012/2013.) 
 

Punkt 1. Informacje o projekcie 
1.1. Projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 

podstawowych w Gminie Długołęka”  realizowany jest przez Gminę Długołęka w terminie 
1.04.2011- 31.07.2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach”, 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”. 

1.2. Biuro projektu znajduje się w Wydziale Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych  
i Współpracy z Zagranicą w Urzędzie Gminy Długołęka pok. 125. Wszystkie informacje na temat 
projektu są dostępne na stronie internetowej:  www.gmina.dlugoleka.pl w zakładce Informacja 
europejska/wybrane projekty. 

1.3. Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar Gminy Długołęka. 
1.4. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego (85%) oraz Budżetu Państwa (15%) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 

Punkt 2. Postanowienia ogólne 
2.1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu zwanych dalej 

„uczestnikami” oraz zasady uczestnictwa w projekcie pn. „ Indywidualizacja procesu nauczania i 
wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Długołęka”  zwanego dalej 
„projektem”. 

2.2. Uczestnik projektu – należy przez to rozumieć osobę (ucznia klasy I, II lub III szkoły 
podstawowej z terenu Gminy Długołęka), która została zadeklarowana do projektu, pomyślnie 
przeszła rekrutację i będzie brała udział w zajęciach. 

2.3. Zajęcia – należy przez to rozumieć dodatkowe (pozalekcyjne) zajęcia, wymienione  
w punkcie 3.3 niniejszego regulaminu, realizowane w ramach projektu. 

2.4. Realizator projektu -  należy przez to rozumieć Gminę Długołęka, w tym również „Realizatora 
części zadań projektowych” - jednostkę organizacyjną Gminy pn. Zespół Obsługi Ekonomiczno-
Administracyjnej Jednostek Oświatowych w Długołęce.  

2.5. Uczestnictwo w projekcie – należy przez to rozumieć aktywny i zgodny z planem udział  
w zajęciach.  

2.6. Ukończenie projektu – należy przez to rozumieć udział, w co najmniej 30 godzinach zajęć  
w roku szkolnym 2011/2012 i/lub w I semestrze roku szkolnego 2012/2013, albo udział  
w co najmniej 30 godzinach zajęć w II semestrze roku szkolnego 2012/2013.  

2.7. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestnika projektu jak i Realizatora projektu. 
2.8. Przez jedną „godzinę” zajęć należy rozumieć godzinę lekcyjną trwającą 45 minut,  

z zastrzeżeniem zapisów punktu 2.9. 
2.9. W przypadku II semestru roku szkolnego 2012/2013, przez jedną „godzinę”  zajęć, zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad 
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organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  
i placówkach (Dz. U. 10.228.1487 z późn. zm.), należy rozumieć godzinę zegarową (60 minut) 
odnośnie zajęć specjalistycznych, lub godzinę lekcyjną (45 minut) odnośnie zajęć dydaktyczno – 
wyrównawczych oraz zajęć pozostałych, które nie zostały wskazane w powyższym akcie 
prawnym. 

Punkt 3. Założenia projektu 
3.1. Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu 

kształcenia dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących w Gminie 
Długołęka. 

3.2. Celami szczegółowymi projektu są: 
a. poprawa efektów kształcenia, poprzez realizację zajęć, polegających na aktywnej pracy z 

uczniem, 
b. podniesienie jakości kształcenia uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Długołęka, 

poprzez stworzenie odpowiedniego zaplecza dydaktycznego dostosowanego do potrzeb 
uczniów, 

c. zapewnienie uczniom klas I-III szkół podstawowych w Gminie Długołęka oferty edukacyjnej 
dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb. 

3.3. W ramach projektu planowane są następujące zajęcia dla uczniów klas I-III szkół podstawowych 
w Gminie Długołęka: 

 

Lp. Pełna nazwa zajęć  Placówka oświatowa Liczba godzin  

1 

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi 
trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także 
zagrożonych ryzykiem dysleksji. 

SP w Dobroszowie 60 
SP w Kiełczowie 252 
SP w Mirkowie 144 

SP w Siedlcu 204 

SP w Łozinie 120 

SP w Szczodrem 135 

SP w Długołęce 352 

SP w Borowej 150 

SP w Brzeziej Łące 191 

2 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu 
umiejętności matematycznych. 

SP w Kiełczowie 384 

SP w Brzeziej Łące 120 

SP w Szczodrem 135 

SP w Borowej 150 

SP w Długołęce 128 

3 

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami 
rozwoju mowy. 
 
 
 
 

SP w Dobroszowie 60 
SP w Kiełczowie 204 
SP w Mirkowie 135 
SP w Siedlcu 108 
SP w Brzeziej Łące 180 
SP w Łozinie 108 
SP w Szczodrem 180 
SP w Węgrowie 73 
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SP w Borowej 160 

SP w Długołęce 224 

4 

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne 
dla dzieci z zaburzeniami komunikacji 
społecznej. 

SP w Mirkowie 135 

SP w Siedlcu 90 

SP w Łozinie 90 

SP w Długołęce 64 

5 

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci  
z wadami postawy. 
 
 

SP w Dobroszowie 100 

SP w Siedlcu 120 

SP w Łozinie 90 

SP w Długołęce 384 

SP w Borowej 201 

SP w Węgrowie 93 

SP w Mirkowie 42 

6 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 
szczególnie uzdolnionych (z zakresu nauk 
przyrodniczych, ścisłych, a także 
humanistycznych i zajęć artystycznych). 

SP w Kiełczowie 618 

SP w Mirkowie 228 

SP w Siedlcu 120 

SP w Brzeziej Łące 120 

SP w Łozinie 90 

SP w Długołęce 612 

SP w Borowej 195 

SP w Węgrowie 352 

  RAZEM 7701 

 
3.4. Zajęcia będą się odbywały w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Długołęka. 
3.5. Uczestnictwo w projekcie oraz pomoce dydaktyczne dla uczniów są bezpłatne. 
 

Punkt 4. Procedura rekrutacji uczestników do projektu 
4.1. Formuła uczestnictwa w projekcie jest otwarta i skierowana do wszystkich uczniów Szkół 

Podstawowych z terenu Gminy Długołęka, z zastrzeżeniem zapisów punktu 4.2 
4.2. W przypadku II semestru roku szkolnego 2012/2013, formuła uczestnictwa w projekcie 

skierowana jest do uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Długołęka, którzy nie brali 
udziału w żadnym z rodzajów zajęć w ramach projektu, w okresie od 1 września 2011 r.  
do 31 stycznia 2013 r. 

4.3. Liczba godzin przeznaczonych na jeden rodzaj zajęć, o których mowa w punkcie 3.3 nie może 
być mniejsza niż 30 godzin w ciągu roku szkolnego 2011/2012 i/lub w ciągu każdego z dwóch 
semestrów w roku szkolnym 2012/2013, w odniesieniu do udziału pojedynczego uczestnika 
projektu. 

4.4. Rekrutację uczestników projektu prowadzić będą szkolni koordynatorzy projektu. 
4.5. Do projektu w wyniku procesu rekrutacji planowane jest zakwalifikowanie około 863 uczniów. 
4.6. Rekrutacja uczestników do projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych szans kobiet  

i mężczyzn. 
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4.7. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 
a. wypełnienie, podpisanie i złożenie: Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia o 

wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, (możliwe jest zadeklarowanie 
więcej niż jednego typu zajęć zgodnie z zidentyfikowanymi potrzebami);  

b. podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu do projektu przez szkolnego koordynatora projektu; 
c. poinformowanie uczestnika o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie. 

4.8. Potwierdzeniem uczestnictwa w projekcie będzie wpisanie ucznia na listę uczestników zajęć. 
4.9. W przypadku zgłoszenia do poszczególnych typów zajęć większej liczby osób, niż jest to 

przewidziane w projekcie, o przyjęciu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
4.10. Szkolny koordynator projektu w konsultacji z Biurem Projektu ma możliwość podjęcia 

decyzji o zwiększeniu liczby uczestników zajęć. 
4.11. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć uczestnik jest zobowiązany do przekazania do szkolnego 

koordynatora projektu podpisanej przez opiekuna prawnego Deklaracji uczestnictwa w projekcie 
oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

 
Punkt 5. Prawa i obowiązki Realizatora projektu 

Realizator projektu zobowiązuję się do: 
5.1  Organizacji zajęć, o których mowa w  punkcie 3.3 niniejszego regulaminu. 
5.2  Zapewnienia wykwalifikowanej kadry nauczycieli prowadzących zajęcia. 
5.3  Dostarczenia w ramach zajęć niezbędnych materiałów dydaktycznych. 
5.4  Zapewnienia odpowiedniej infrastruktury sprzętowej i lokalowej do prowadzenia zajęć. 
5.5  Realizator projektu ma prawo do : 

a. kontaktów telefonicznych z uczestnikiem/prawnym opiekunem w sprawach związanych  
z organizacją zajęć. 

b. odstąpienia od realizacji zajęć, jeśli zostanie wstrzymane, bądź przerwane dofinansowanie 
projektu. 

 
Punkt 6. Prawa i obowiązki uczestnika projektu 

6.1 Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego i regularnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach, 
do których został zakwalifikowany. 

6.2  Uczestnik zobowiązany jest do: 
a. dostarczenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć, podpisanej przez prawnego opiekuna 

Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych,  

b. wypełniania ankiet związanych z zajęciami oraz ewaluacją projektu, 
c. przynoszenia na zajęcia otrzymanych materiałów dydaktycznych, 
d. przedstawiania szkolnemu koordynatorowi projektu zwolnienia lekarskiego lub pisemnego 

usprawiedliwienia (wzór stanowi zał. nr 1 do niniejszego regulaminu), potwierdzonego 
przez rodzica / prawnego opiekuna – w przypadku nieobecności na zajęciach, 

e. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach, mogących zakłócić dalsze uczestnictwo  
w projekcie, 

f. dbanie o pomoce dydaktyczne, zakupione do szkół w ramach projektu.  
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Punkt 7. Zmiana terminów zajęć 
Koordynator projektu jest uprawniony do zmiany terminu zajęć odbywających się w ramach projektu, 
w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej.  

Punkt 8. Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 
8.1  W trakcie realizacji projektu rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie jest dopuszczalna  

w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia 
w formie pisemnego zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, (wzór stanowi zał. nr 2 
do niniejszego regulaminu), złożonego przez opiekuna prawnego, w ciągu 7 dni od momentu 
zaistnienia wskazanych przyczyn. 

8.2  W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 40% 
zrealizowanych zajęć, Realizator projektu ma prawo usunąć uczestnika z grupy. 

8.3  W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady grup, Realizator projektu przewiduje utworzenie 
list rezerwowych uczestników. 

8.4  W przypadku rezygnacji uczestnika lub usunięcia z projektu, jego miejsce zajmuje pierwsza 
osoba z listy rezerwowej. 

8.5  Realizator projektu zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników projektu  
w przypadku rażącego naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. 

 
Punkt 9. Postanowienia końcowe 

9.1  Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego 
regulaminu. 

9.2  Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Biuro projektu  
w porozumieniu z opiekunem projektu – pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego. 

9.3  Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany zapisów niniejszego regulaminu, o czym 
poinformuje na stronie internetowej. 

9.4  Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w formie papierowej w Biurze projektu 
oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.gmina.dlugoleka.pl w zakładce 
Informacja europejska/wybrane projekty. 

 

Lista załączników 
Załącznik nr 1 – Usprawiedliwienie - wzór 
Załącznik nr 2 – Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie – wzór 
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Załącznik nr 1 
 
 

USPRAWIEDLIWIENIE 
 
 
Usprawiedliwiam nieobecność dziecka,(imię i nazwisko)…………………………………………...  
 
ucznia/uczennicy Szkoły Podstawowej w ………………………………………….………….  
 
którego jestem rodzicem/prawnym opiekunem, na zajęciach pod nazwą……………………..  
 
…………..…………………….………………………………………………………………… 
 
……………………………….. w dniu ……………………………….  
 
Powodem nieobecności było/a (podać powód nieobecności dziecka)………………….............. 
 
………………………………………………………….……………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Miejscowość, data 
Czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika 
projektu 
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Załącznik nr 2   Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 
     

 
                                                                       Miejscowość, data …………………… 

 Szkolny koordynator projektu  
  ……………………………… 
  Imię i nazwisko sz.k.p. właściwego 
            dla danej placówki 

 
 
 
 
Dnia …………………….zgłaszam rezygnację dziecka (imię i nazwisko)…………………….. 
……………………………………….. ucznia / uczennicy klasy ………….. Szkoły 
Podstawowej w …………………………….., którego jestem rodzicem/prawnym opiekunem, 
z udziału w zajęciach pod nazwą (pełna nazwa zajęć) ………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………...
w ramach projektu PO KL 9.1.2 pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów 
klas I-III szkół podstawowych w Gminie Długołęka”. 
Powodem rezygnacji jest  
 
…………………………………………………………………………………………………………..  
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
  

 
 
 

Miejscowość, data 
Czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika 
projektu 

 

 
 
 
 
 


