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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Sadowne” 
 

§ 1  
Postanowienia ogólne 

 

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie „Indywidualizacja 
procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Sadowne” realizowanego  
w terminie od 15 kwietnia 2012 roku do 31 sierpnia 2013 roku.  

2. Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy 
Sadowne” jest realizowany na terenie województwa mazowieckiego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych i jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Poddziałanie 9.1.2. 

3. Udział w projekcie „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych 
Gminy Sadowne”  jest bezpłatny. 

4. Uczestnictwo w projekcie „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół 
podstawowych Gminy Sadowne”  jest dobrowolne. 

5. Realizatorem projektu jest Gmina Sadowne, adresatami projektu są uczniowie i uczennice klas 
I – III czterech  szkół podstawowych. 

a) Szkoła Podstawowa im. Czesława Wycecha w Sadownem, ul. Kościuszki 72,  

      07-140 Sadowne 

b)  Szkoła Podstawowa w Kołodziążu, Kołodziąż 82, 07-140 Sadowne  

c)  Szkoła Podstawowa w Orzełku, Orzełek 13, 07-140 Sadowne 

d) Szkoła Podstawowa w Grabinach, Grabiny 11, 07-140 Sadowne 

 

§ 2 
Cele Projektu 

1. Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację 
procesu kształcenia dzieci z klas I-III w 100% szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie 
Sadowne. 

2. Założone cele zostaną zrealizowane poprzez udział uczniów w zajęciach dodatkowych oraz 
poprzez zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia. 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 15.04.2012 r. do 31.08.2013 r. 

4. Projekt zakłada uczestnictwo:  4 szkół/ 179 uczniów.   
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§ 3 
Uczestnicy Projektu 

1. Uczestnikami Projektu są uczniowie klas I – III pobierający naukę w  szkołach podstawowych  
Gminy Sadowne.  

2. W Projekcie planuje się udział 179 uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
Liczba uczestników może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. 

3. Do udziału w projekcie zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy: 

1. są uczniem/uczennicą czterech szkół podstawowych klas I-III w Gminie Sadowne; 

2. uczęszczają do szkoły objętej projektem; 

3. zostali zakwalifikowani na dodatkowe zajęcia przez nauczycieli prowadzących zajęcia w 
tych szkołach oraz uczniowie, którzy sami zgłosili chęć uczestniczenia. 

4. Ich opiekunowie prawni wyrazili pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w Projekcie. 

4. Zajęcia prowadzą osoby/instytucje wyłonione na podstawie ustawy Pzp, a jeżeli kwota 
przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli jest niższa od 14 tys. euro, nabór 
powinien odbyć się w sposób umożliwiający uczciwą konkurencję ( zamieszczenie ogłoszenia 
o naborze na stronie internetowej urzędu oraz na urzędowej tablicy ogłoszeń); 

 

§ 4 
Zasady rekrutacji uczestników Projektu 

1. Rekrutacja prowadzona będzie od 01 maja 2012 r. w dedykowanych szkołach podstawowych 
uczestniczących w projekcie w oparciu o następujące dokumenty: 

a) Zgodę na uczestnictwo w projekcie i na przetwarzanie danych osobowych opiekuna 
prawnego; 

b) Regulamin uczestnictwa w projekcie; 
2. Szkoły Podstawowe  w porozumieniu z Koordynatorem Projektu zastrzegają sobie  

możliwość przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji w kolejnych semestrach lub wcześniej, 
w zależności od potrzeb, np. w przypadku rezygnacji/wykreślenia uczestników projektu.   

3. W projekcie, zgodnie z zapisami we Wniosku o dofinansowanie, mogą uczestniczyć: 
• uczniowie/uczennice 4  szkół podstawowych Gminy Sadowne, 
• pobierający naukę na I etapie edukacji wczesnoszkolnej - klas I - III, 

4. Uczestników do projektu zgłaszają wychowawcy, nauczyciele oraz specjaliści zatrudnieni  
w szkole lub poradniach specjalistycznych na podstawie rozpoznanych potrzeb, możliwości 
rozwojowych i edukacyjnych uczniów i uczennic. 

5. Deklaracje uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenia uczestników projektu o wyrażeniu zgody 
na przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu przekazywane są do Koordynatora 
Projektu. 

6. Szkoła informuje opiekuna prawnego ucznia/uczennicy zakwalifikowanego do projektu o 
możliwości  udziału dziecka w zajęciach dodatkowych. Opiekun prawny podpisując Deklaracje 
uczestnictwa w projekcie tym samym wyraża zgodę na  udział swojego dziecka w projekcie.  
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7. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (swoich i dziecka) przez 
opiekuna prawnego - jest jednoznaczna z brakiem możliwości udziału ucznia/uczennicy  
w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu.  

 

§ 5 
Zasady uczestnictwa w Projekcie 

1. Uczestnikiem projektu może być uczeń lub uczennica klasy I – III uczęszczający (a) do jednej 
ze szkół podstawowych z Gminy Sadowne  wymienionych w § 1, pkt 5: 

a) u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną barierę 
w dalszym rozwoju, 

b) uzdolnieni uczniowie i uczennice potrzebujący indywidualnego podejścia. 

2. Udział uczestnika/ uczestniczki w projekcie rozpoczyna się od momentu podpisania przez 
rodzica/ opiekuna prawnego Deklaracji uczestnictwa w projekcie systemowym.    

3. Uczeń/uczennica/opiekun prawny zobowiązany jest do: 
a) posiadania co najmniej 70 % frekwencji w zajęciach zgodnie z ustalonym harmonogramem 

zajęć objętych programem potwierdzonej w papierowym lub elektronicznym dzienniku 
zajęć; 

b) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić ich udział   
w projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności na zajęciach; 

c) przestrzegania zasad obowiązujących na poszczególnych zajęciach i w niniejszym 
regulaminie; 

d) punktualnego przychodzenia na zajęcia i rzetelnego przygotowania się do nich zgodnie  
z zaleceniami prowadzącego   

e) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i testów umiejętności dla celów ewaluacji  
i monitorowania projektu,  

f) zapoznania się z treścią i przestrzeganie niniejszego Regulaminu. 
4. Udzielenie wsparcia w ramach projektu zaprzestaje się w przypadku: 

a) przerwania przez uczestnika / uczestniczkę nauki w szkole, 
b) naruszenia podczas zajęć prowadzonych w ramach projektu zasady współżycia społecznego 

i norm etycznych obowiązujących w szkole, 
c) rezygnacji ze wsparcia/uczestnictwa w projekcie. 

 

§ 6 
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

1. Rezygnacja ucznia z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach 

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 
Uczestnika /opiekuna prawnego w momencie przystąpienia do realizacji projektu. 

3. Nauczyciel prowadzący zajęcia zastrzega sobie prawo do skreślenia dziecka z listy 
uczestników w szczególnie rażących przypadkach naruszenia przez niego lub opiekuna 
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prawnego niniejszego Regulaminu.  

4. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje Dyrektor szkoły realizującej 
Projekt 

§ 7 
Zasady monitoringu uczestników w Projekcie 

1. Nauczyciel świadczący usługę edukacyjną zobowiązuję się do wypełnienia listy obecności. 

2. Opiekun Prawny ucznia/uczennicy zobowiązuje się podać dane niezbędne organizatorom do 
realizacji i rozliczenia Projektu. 

 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 15 kwietnia 2012 roku i obowiązuje na czas 

trwania projektu tj do 31 sierpnia 2013 roku. 
2. Niniejszy regulamin zatwierdza i zmienia Koordynator Projektu. 
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.  
4. Ostateczna interpretacja Regulaminu Rekrutacji należy do Koordynatora Projektu. 

5. W imieniu uczestnika/uczestniczki projektu opiekun prawny po zapoznaniu się z niniejszym 
Regulaminem zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

6. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane 
niniejszym dokumentem, należy do Gminy Sadowne.. 

7. Gmina Sadowne zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie, o których 
opiekunowie prawni uczestników Projektu zostaną niezwłocznie poinformowani poprzez 
stronę internetową projektu. 
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USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNO ŚCI UCZESTNIKA PROJEKTU  

 
 
Proszę o usprawiedliwienie nieobecności mojego dziecka  
 
 
………………………………………………………………………………………………….................  

imię i nazwisko dziecka 

 
 
w dniu .........................................................  

dzień – miesiąc – rok  

 
 

na zajęciach ……………………………………………………………………………………….…...….. 
nazwa zajęć 

 
realizowanych w  

nazwa szkoły 
 

w ramach projektu pn. „ Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III  szkół podstawowych  

      Gminy Sadowne” 

 
 
Nieobecność spowodowana była 
 
 
………………………………………………………………………………………………….........  

przyczyna nieobecności 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…….…………………………………………………….…  
Data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

 


