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Regulamin Projektu 

RPDS.10.02.01-02-0043/17 

„Szkoła Marzeń”  

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w ramach Projektu RPDS.10.02.01-02-

0043/17 „Szkoła Marzeń” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. 

2. Projektodawca – Fundacja Art Projekt , 30-383 Kraków, ul. Obozowa 42/30.  

3. Partnerzy – Gmina Nowogrodziec, Gmina Cieszków ,Gmina Złoty Stok 

4. Projekt realizowany jest od 01.08.2017r. do 30.06.2019r. 

5. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

6. Obszar realizacji Projektu: Gmina Nowogrodziec, Gmina Cieszków, Gmina Złoty Stok 

7. Szkoły biorące udział w projekcie:  

a) Szkoły Podstawowe w Gminie Nowogrodziec:  

- Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu, ul. Sienkiewicza 8,  

- Szkoła Podstawowa im  Jana Pawła II w Gierałtowie,  

- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach, ul. Główna 108,  

       b) Szkoły Podstawowe w Gminie Cieszków: 

              - Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Cieszkowie, ul. Grunwaldzka 3 

              - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pakosławsku 

       c) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku, ul. Chemików 8. 

§ 2 Cel Projektu 

Celem głównym Projektu jest – Wzrost poziomu jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej kształcenia ogólnego 

w gminach poprzez: wprowadzenie nowego narzędzia – warsztatów efektywnej nauki ukierunkowanych na 

podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy u 442 

dziewczynek i 471 chłopców, uczniów szkół oraz wyposażenia 6 pracowni przedmiotowych i podniesienie 

kompetencji nauczycieli (48 kobiet i 5 mężczyzna) w terminie od 01.08.2017r. do 30.06.2019r. 

§ 3 Uczestnicy Projektu 

1. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli uczących się i pracujących w  szkołach biorących udział w 

projekcie tj.  

a) Szkoły Podstawowe w Gminie Nowogrodziec:  

- Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu, ul. Sienkiewicza 8,  

- Szkoła Podstawowa im  Jana Pawła II w Gierałtowie,  

- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach, ul. Główna 108,  
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       b) Szkoły Podstawowe w Gminie Cieszków: 

              - Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Cieszkowie, ul. Grunwaldzka 3 

              - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pakosławsku 

       c) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku, ul. Chemików 8. 

                                                              § 4 Zakres Projektu 

Projekt obejmuje: 

1. Szkolenie doskonalące dla nauczycieli szkolnych z aktywnych metod nauczania.  

2. Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów: 

a) Warsztaty kreatywności.   

b) Warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe.  

c) Młody naukowiec.  

d) Zajęcia uzupełniające.   

e) Warsztaty przedsiębiorczości.  

3. Uczestnicy Projektu otrzymają do wypełnienia ankietę, deklarację uczestnika oraz formularz zgłoszeniowy 

do projektu.  

4. Na każde zajęcia zakupimy niezbędne materiały dydaktyczne i materiały biurowo – piśmiennicze. 

§ 5 Warunki  uczestnictwa 

1.  Uczestnikami Projektu mogą być nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych biorących udział w projekcie. 

2.  Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie ankiety zgłoszeniowej( w przypadku uczniów wypełnia 

wychowawca lub pedagog/nauczyciel) oraz podpisanego oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych i wypełnienie formularza zgłoszeniowego.  

3.  Rekrutacja prowadzona będzie w szkołach biorących udział w projekcie. 

4.  Wszyscy uczniowie spełniający kryteria, będą zapisani do udziału w Projekcie. Jeśli chętnych będzie więcej 

niż miejsc, sporządzimy listę rezerwową, którą wywiesimy w miejscu prowadzenia Projektu. 

5.  Sporządzona zostanie lista Uczestników Zajęć oraz Lista Rezerwowa i wywieszona zostanie na tablicach 

informacyjnych w/w placówkach. 

 

§ 6. 

Zasady uczestnictwa w Projekcie 
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1. Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Uczestnik kursu zobowiązany jest do:  

a) uczestniczenia w minimum 80% zajęć, 

b) wypełniania ankiet związanych z realizacją Projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów, 

c) w przypadku nieobecności na zajęciach uczeń może odrobić nieobecności (zaległości) w wyznaczonym przez 

nauczyciela czasie i formie. 

d) aktywnego uczestnictwa w zajęciach. 

3. Projektodawca dopuszcza możliwość usprawiedliwienia nieobecności powyżej 20% zajęć tylko w 

szczególnych okolicznościach, za zgodą prowadzącego zajęcia.  

4. Prawny opiekun ucznia jest zobowiązany do bieżącego informowania o zmianach w danych teleadresowych, 

w przeciągu 7 dni od daty wystąpienia zmiany. 

§  7 Proces monitoringu. 

1.  Projekt przez cały okres jego trwania, będzie monitorowany. 

2.  W celu przeprowadzenia procesu monitoringu, uczestnicy Projektu zobowiązani są, do udzielenia informacji 

Projektodawcy oraz upoważnionym instytucjom, na temat rezultatów uczestnictwa przez nich w Projekcie. 

§ 8 Postanowienia końcowe. 

1. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją Projektu będą sprawowali koordynatorzy szkolni oraz  

kierownik projektu. 

2. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje kierownik projektu. 

3. Regulamin obowiązuje w okresie trwania Projektu, tj. od 01.08.2017r. do 30.06.2019r. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez czas trwania Projektu. 

5. Regulamin jest dostępny w sekretariacie szkół biorących udział w projekcie. 

6. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów. 

7. Regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do 

wniosku o dofinansowanie Projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie 

Projektu. 

8. Projektodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy o 

dofinansowanie Projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. 

9. Regulamin zatwierdza kierownik projektu. 

 

 

Smardzów, 01.08.2017r.                Monika Piekacz 

                Podpis Kierownika Projektu  
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