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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Tytuł:  „Szkoła nowych możliwości – rozwijamy pasje i talenty” 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Pt. „Szkoła nowych możliwości – 

rozwijamy pasje i talenty”. 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Działania 9.1.2., Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

2. Czas realizacji Projektu: 01.11.2011 do 30.09.2012 roku. 

3. W ramach Projektu wsparciem zostaną objęci uczniowie IX Liceum Ogólnokształcącego w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, spełniających kryteria Beneficjenta 

Ostatecznego (BO). 

§ 2 

Uczestnicy Projektu – Beneficjenci Ostateczni 

Projektem objęci będą uczniowie IX LO, którzy 

a) uczęszczają do I, II i III  kl. IX LO 

b) posiadają zameldowanie na terenie województwa podlaskiego 

c) będą chętni do podniesienia swoich kwalifikacji, umiejętności przydatnych na rynku pracy 

 

§ 3 

Formy i zakres wsparcia realizowanego w ramach Projektu 

Wsparcie oferowane w ramach Projektu obejmuje: 

FORMY WSPARCIA 

Klasy Zaj ęcia pozalekcyjne Kursy  

I, II klasy LO 

 

Kursy języka angielskiego, 
niemieckiego  
i rosyjskiego 
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I, II klasy LO 

 

 

 

Każdy uczeń LO 

 

 

 

 

 

 

Każdy uczeń LO 

 

 

 

 

Każdy uczeń LO 

 

 

 

 

Wsparciem objętych zostanie 60 
uczniów 

 

 

Zajęcia z matematyki  
i logiki 

Wsparciem objętych zostanie 20 
uczniów 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia z fotografiki 

Wsparciem zostanie objętych 20 
uczniów 

 

 

Warsztaty turystyczno-
ekologiczne w Białowieży 

Wsparciem objętych zostanie 15 
uczniów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs grafiki komputerowej, 
tworzenia prezentacji 
multimedialnych oraz stron 
internetowych 

Wsparciem objętych zostanie 10 
uczniów 
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Każdy uczeń LO 

 

 

 

 

 

 

Każdy uczeń LO 

Wyznaczenie szlaku 
turystycznego 

Wsparciem objętych zostanie 15 
uczniów 

 

 

 

Cykl wycieczek turystyczno-
krajoznawczych pt.: „Nasza mała 
ojczyzna” 

Wsparciem objętych zostanie 15 
uczniów 

 

§ 4 

Kryteria uczestnictwa w Projekcie 

1. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest: 

a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, potwierdzone własnoręcznym podpisem Beneficjenta 

Ostatecznego w oświadczeniu umieszczonym w deklaracji uczestnictwa w Projekcie; 

b) wypełnienie Karty Zgłoszeniowej (dostępnej u koordynatora Projektu); 

c) pozytywne zakwalifikowanie do projektu przez Komisję Rekrutacyjną. 

§ 5 

Zasady rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych 

1. W procesie rekrutacji uwzględniane będą opinie nauczycieli i wychowawców klas, a sam proces 

przebiegać będzie w trzech etapach: 

a) I etap - akcja informacyjno – promocyjna przeprowadzona bezpośrednio w klasach 

oraz za pośrednictwem strony internetowej szkoły, tablicy informacyjnej; 

b) II etap - wypełnianie kart zgłoszeniowych – wypełnienie kart zgłoszeniowych przez 

uczniów, chcących brać udział w Projekcie i złożenie ich u asystenta projektu; 



        

_________________________________________________________________________________________ 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Projekt „Szkoła nowych możliwości – rozwijamy pasje i talenty”  współfinansowany w ramach Priorytetu IX,  

Działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ul. Antoniuk Fabryczny 1, 15-762 Białystok tel. 085 653-00-73, 085 654-76-25, fax 085 653-32-15, www.zsoit.bialystok.pl 

c) III etap - wybór Beneficjentów Ostatecznych – na podstawie wypełnionych kart 

zgłoszeniowych i rozmów kwalifikacyjnych, Komisja rekrutacyjna wybierze uczestników. W skład 

Komisji rekrutacyjnej wchodzą: kierownik projektu, asystent projektu oraz nauczyciele ze szkoły 

objętej projektem. 

2. Komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji BO/uczniów/ biorąc pod uwagę: 

a) kompletność i poprawność formalną dokumentów wymienionych w § 4, 

c) w przypadku kursów języków obcych i matematyki: uczniowie klas I i II IX LO,   

d) w przypadku pozostałych zajęć: każdy uczeń IX LO, 

3. W przypadku gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne, o których mowa w § 2 i §5, 

 przewyższy przewidywaną pulę miejsc, brane będą pod uwagę następujące kryteria w kolejności: 

wyniki w nauce, frekwencja w szkole, wiek ucznia, rekomendacja wychowawcy. 

4. Na potrzeby projektu utworzona zostanie lista rezerwowa. Suma liczby uczestników z listy 

rezerwowej oraz podstawowej (lista zgłoszonych uczest.) równa jest liczbie uczest. z listy chętnych. 

5. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych (list 

zgłoszonych uczest.). 

6. W przypadku wyczerpania się osób z listy rezerwowej przeprowadza się rekrutację uzupełniającą 

wg procedury przewidzianej w niniejszym paragrafie. 

§ 6 

Organizacja  

1. Wszystkie zajęcia realizowane w ramach Projektu odbywać się będą w formie zajęć pozalekcyjnych i 

pozaszkolnych. 

2. W przypadku nieobecności na zajęciach, warsztatach i kursach wg § 3 uczestnik zobowiązuje się do 

samodzielnego odrobienia opuszczonych zajęć, lub jeśli będzie to możliwe - z inną grupą. 

3. Usprawiedliwienie opuszczonych zajęć następuje poprzez: 

a) przyczyny zdrowotne, 

b) inne przyczyny – wyjaśnienie i dokument potwierdzający wystąpienie określonych okoliczności, 

4. Wszyscy Beneficjenci Ostateczni, którzy ukończą zajęcia i kursy otrzymają zaświadczenie o ich 

ukończeniu /certyfikaty/ 
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5. Przekroczenie 15% nieobecności zajęć (bez uspr.) będzie wiązało się z możliwością nieotrzymania 

zaświadczeń /certyfikatów/ o ukończonych zajęciach oraz obniżonej ocenie ze sprawowania. 

§ 7 

Zasady monitoringu BO 

1. Beneficjenci Ostateczni zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na 

zajęciach. 

2. Beneficjenci Ostateczni zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących przed rozpoczęciem 

Projektu, w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu. 

3. Beneficjenci Ostateczni zobowiązani są do informowania Organizatora o ewentualnych zmianach 

swojej sytuacji (zmiana miejsca zamieszkania). 

4. Informacje o których mowa w punktach 1-3 będą wykorzystywane do wywiązania się Organizatora 

z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji Wdrażającej. 

5. Beneficjenci Ostateczni mają prawo wpływać na profilowanie tematyki zajęć wsparcia poprzez 

przekazywanie ustnie bądź pisemnie informacji o proponowanych zmianach Organizatorowi bądź 

wykładowcy prowadzącemu zajęcia. 

§ 8 

Obowi ązki Beneficjentów Ostatecznych 

Beneficjenci Ostateczni zobowiązani są do: 

a) przestrzegania niniejszego Regulaminu; 

b) punktualnego przychodzenia na zajęcia i wybrane kursy; 

c) rzetelnego przygotowywania się do zajęć; 

d) poddawania się monitoringowi zgodnie z zasadami o których mowa w § 7. 

§ 9 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje 

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez Organizatora. 

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn 

natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Beneficjenta 

Ostatecznego w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie. 
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3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy zgłoszonych 

(listy podstawowej) uczestników w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz 

zasad współżycia społecznego. 

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy zgłoszonych uczestników 

(listy podstawowej), jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami 

zawartymi w § 5. 

§ 10 

1. Rekrutacja następowała będzie etapami, zgodnie z harmonogramem realizacji 
poszczególnych działań oraz § 5 pkt. 7. 

2. Termin pierwszej rekrutacji do 13 października 2011 roku. 

3. Komisja rekrutacyjna sporządzi listy uczniów na poszczególne działania. 

                                                                      § 11 

Postanowienia ko ńcowe 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Kierownika Projektu. 

2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.10.2011 r. 

Biuro Projektu:  

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 1, 15-762 
Białystok, tel. +48856530073, fax +48856533215 

www.zsoit.bialystok.pl 

e-mail: adzsoit@wp.pl 

 

 


