REGULAMIN PROJEKTU
„Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Milejewie”
§1
Postanowienia ogólne
1.

Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie nr RPWM.02.02.02-28-

0010/16 „Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Gimnazjum

w Milejewie”

współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.2.1 – Podniesienie
jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych
uczniów.
2. Projekt realizowany jest przez Gminę Milejewo/Gimnazjum w Milejewie 82-316

Milejewo, ul. Elbląska 47.
3. Działania realizowane będą na terenie Gimnazjum z uwzględnieniem wyjazdów,

wyjść terenowych, wycieczek i szkoleń.
4. Projekt realizowany jest od 01 kwietnia 2017 r. 31marca 2019 r.
5. Ogólny nadzór nad realizacją oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji

projektu pozostaje w gestii Dyrektora Gimnazjum w Milejewie.

§ 2 Słownik pojęć
1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
Projekt – projekt „Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Gimnazjum
w Milejewie”- Realizator Gmina Milejewo/Gimnazjum w Milejewie;
Realizator Projektu – Gmina Milejewo/Gimnazjum w Milejewie;
Uczestnik/Uczestniczka Projektu – (uczeń/uczennica, nauczyciel) – osoba
zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie,
bezpośrednio korzystająca z pomocy w ramach projektu;
Biuro Projektu – sekretariat Gimnazjum w Milejewie, ul. Szkolna 4 82-316 Milejewo;
Strona internetowa projektu – www.gimmilejewo.szkolnastrona.pl
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§ 3 Założenia projektu
1. Celem

ogólnym Projektu jest podniesienie

kompetencji matematyczno-

przyrodniczych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w
tym objecie wsparciem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wśród
95 uczniów Gimnazjum w Milejewie przy jednoczesnym zwiększeniu kompetencji
zawodowych 10

nauczycieli oraz wyposażenie 2 pracowni

w okresie

01.04.2017-31.03.2019r..
2. Uczestnikami projektu są uczniowie Gimnazjum :

- w roku szkolnym 2016/17- klas I -III
- w roku szkolnym 2017/18 - klas II-III
- w roku szkolnym 2017/18 - klasy III
3. Działania projektowe obejmują:

ZADANIE 1.
Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli:
Realizacja szkoleń dla nauczycieli mających na celu zdobycie umiejętności
prowadzenia zajęć opartych na metodzie eksperymentu, wspierania uczniów
w rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, inicjatywności,
pracy w zespole.
ZADANIE 2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
1. zakup materiałów dydaktycznych;
2. zajęcia warsztatowe prowadzone przez doradcę zawodowego- (160 godz.)

dla uczniów klas I-III, cel - podniesienie umiejętności kreowania własnej
drogi edukacyjno- zawodowej;
3. wizyty w zakładach pracy- 18 wizyt, cel - zapoznanie ze specyfiką zawodu,

wymogami i możliwościami zatrudnienia;
4. wizyty w szkołach średnich - 10 wizyt, cel - zapoznanie ze specyfiką szkoły

i kierunkami kształcenia;
5. wizyty na Targach szkół średnich - 5 wizyt, cel - zapoznanie z szeroką ofertą

szkół, zasadami rekrutacji i aktualnymi kierunkami kształcenia;
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6. wykonanie indywidualnego profilu edukacyjno-zawodowego ucznia (IPEZ) -

95 szt.;
7. wsparcie dla rodziców/opiekunów - konsultacje indywidualne, spotkania

z doradcą podczas zebrań.
ZADANIE 3. Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
1. Podnoszące motywację - 288 godz., dla 24 uczniów, pracujących w grupie
3-5 osobowej (cel: wzbudzenie lub wzmocnienie motywacji do nauki);
2. Terapia pedagogiczna - 308 godz. dla 24 uczniów, pracujących w grupie
3-5 osobowej(cel: stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju
umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami
rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości);
ZADANIE 4. Wyposażenie szkolnych pracowni
1. Wyposażenie pracowni matematycznej

- zakup laptopów, projektora,

drukarki, tablicy multimedialnej, ekranu, niszczarki.
2. Wyposażenie pracowni przyrodniczej- zakup laptopów, projektora,
drukarki, tablicy multimedialnej, ekranu, mikroskopu z podłączeniem
do komputera.

ZADANIE 5. Zajęcia grupowe dla uczniów oparte na metodzie eksperymentu.
1. Zajęcia dla uczniów z problemami w nauce z matematyki - 288 godz.,
24 uczniów, grupa 3-5 uczniów, cel- podniesienie

wiedzy i umiejętności

przedmiotowych, zaciekawienie nauką poprzez prowadzenie zajęć nowymi
metodami, wyeliminowanie niepowodzeń szkolnych;
2. Zajęcia dla uczniów zdolnych z matematyki - 208 godz., 20 uczniów, grupa 35 uczniów, cel- wykorzystanie metod eksperymentu i technik badawczych do
rozbudzania

lub

wzmacniania

zainteresowań

uczniów

zjawiskami

przyrodniczymi i naukowymi;
3. Zajęcia dla uczniów zdolnych z przedmiotów przyrodniczych - 208 godz.,
20 uczniów, grupa 3-5 uczniów, cel- wykorzystanie metod eksperymentu
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i technik badawczych do rozbudzania lub wzmacniania zainteresowań
uczniów zjawiskami przyrodniczymi i naukowymi;
4. Wyjazd edukacyjny do Warszawy do CN Kopernik - 3 wyjazdy dla uczniów
klas I-III
5. Wyjazd edukacyjny do Gdyni - 3 wyjazdy dla uczniów klas I-III
§ 4 Zasady rekrutacji
Rekrutację uczestników Projektu prowadzić będzie Zespół w składzie: Koordynator
oraz nauczyciele prowadzący zajęcia, którzy stanowi Komisję Rekrutacyjną. Komisja
odpowiedzialna jest za przeprowadzenie procesu rekrutacji uczestników/ uczestniczek
projektu wg procedury określonej w niniejszym Regulaminie.
1. O uczestnictwo w Projekcie mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie

następujące warunki:
1) UCZNIOWIE:
a) uczęszczają do Gimnazjum w Milejewie;
b) złożą poprawnie wypełniony Kwestionariusz zgłoszeniowy do projektu (załącznik

nr 1 do niniejszego Regulaminu);
c) złożą poprawnie wypełnioną Deklarację uczestnictwa w Projekcie zgłoszeniowy

do projektu (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu);
d) przedstawią zgodę rodzica na udział w projekcie (załącznik nr 2a do niniejszego

Regulaminu);;
e) podczas rekrutacji na poszczególne zajęcia będzie brana diagnoza szkolna.

2) NAUCZYCIELE:
a) są zatrudnieni na umowę o pracę w Gimnazjum w Milejewie lub SP w Milejewie;
b) złożą poprawnie wypełniony Kwestionariusz zgłoszeniowy (wzór formularza
stanowi załącznik nr 2 b do niniejszego Regulaminu);
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3) RODZICE:
Są rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów uczęszczających do Gimnazjum
w Milejewie.
3.Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
a) powołanie Komisji Rekrutacyjnej;
b) akcja informacyjno- promocyjna, rozpoczęcie procesu rekrutacji – wszelkie
informacje na bieżąco umieszczane na tablicach informacyjnych Gimnazjum,
stronie internetowej, przekazywane podczas lekcji, zebrań i rad pedagogicznych;
c) złożenie formularzy zgłoszeniowych w biurze projektu;
c) podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu do Projektu – Decyzja Komisji Rekrutacyjnej,
w porozumieniu z osobami wyłonionymi do prowadzenia zajęć
d) podanie do wiadomości kandydatów wyników rekrutacji:
e) listy uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do poszczególnych grup
zajęciowych, ewentualnej listy rezerwowej
f) podpisanie Deklaracji Uczestnictwa oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych wraz z zakresem danych, stanowiących
załącznik nr 3 do Regulaminu. Podpisanie Deklaracji Uczestnictwa jest
równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem Projektu.
g) podanie do wiadomości harmonogramu planowanych zajęć;
h) stworzenie ostatecznych list uczestników/ uczestniczek zajęć i list rezerwowych
(po uwzględnieniu rezygnacji, przemieszczeń, wyników losowań i prezentacji);
i) poinformowanie

uczestników/

uczestniczek

o

zakwalifikowaniu

do poszczególnych grup zajęciowych.
4. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowane do udziału
w zajęciach, będą umieszczone na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji
Uczestnika/ Uczestniczki z udziału w zajęciach w ramach Projektu, osoby z listy
rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do zajęć.
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§ 5 Zasady uczestnictwa w projekcie
Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu:
1. Każdy Uczestnik/ Uczestniczka ma prawo do:
a) nieodpłatnego udziału w Projekcie,
b) udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,
c) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,
d) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć,
e) opuszczenia maksymalnie 20% zajęć bez usprawiedliwienia (w przypadku

uczniów – podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego). Opuszczenie
większej ilości zajęć bez usprawiedliwienia jest podstawą do skreślenia z listy
uczestników.
2. Każdy Uczestnik / Uczestniczka zobowiązany jest do:
a) złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie,
b) aktywnego i systematycznego udziału w działaniach projektowych oraz

zachowania zgodnego z zasadami określonymi w Regulaminie,
c) przedstawienia pisemnego w przypadku nieobecności na zajęciach,
d) wypełnienia

ankiety

oceniającej

oraz

innych

dokumentów

służących

bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu,
e) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze

uczestnictwo w Projekcie.
f)

Gimnazjum zapewnia uczestnikom/ uczestniczkom Projektu będących uczniami
i nauczycielami-opiekunom wyżywienie w ramach organizowanych w projekcie
wyjazdów edukacyjnych.

§ 6 Zasady rezygnacji z udziału Projektu

1. W trakcie realizacji Projektu rezygnacja uczestnika / uczestniczki z udziału

w Projekcie jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym
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lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia
o przyczynie rezygnacji, złożonego w ciągu 7-miu dni od momentu wskazanych
przyczyn (w przypadku uczniów - przez rodzica lub opiekuna prawnego).
2. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających 20% wymiaru

zajęć, Realizator Projektu ma prawo skreślić uczestnika/ uczestniczkę z grupy.
3. W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady grup, Realizator Projektu przewiduje

utworzenie list rezerwowych uczestników.
4. W przypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki lub skreślenia z grupy jego miejsce

zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.
5. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika/ uczestniczki z listy

uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.
6. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/ Uczestniczki z udziału

w Projekcie, Realizator Projektu może żądać od niego zwrotu przekazanych
materiałów.

§ 8 Monitoring i kontrola
Uczestnicy/ Uczestniczki podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
1. Uczestnik/ Uczestniczka zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji

Projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania
kontroli Projektu.
2. Realizator w trakcie realizacji projektu przeprowadzi badania ewaluacyjne.
3. W trakcie trwania Projektu Zespól Zarządzający na bieżąco monitorować będzie

poziom zadowolenia z uczestnictwa poprzez obserwację, rozmowy z prowadzącymi
zajęcia i rozmowy z uczestnikami/uczestniczkami – wszelkie wynikłe z tego
zastrzeżenia, modyfikacje, zalecenia i uwagi wymagają formy pisemnej.
4. Przez cały okres trwania projektu– na bieżąco monitorowany będzie również poziom

zaawansowania osiąganych celów projektu oraz zgodność z założeniami wniosku
o dofinansowanie.
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§ 9 Postanowienia końcowe

1. Uczestnik / uczestniczka zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania

postanowień niniejszego regulaminu.
2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Dyrektora

Gimnazjum
3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym

poinformuje na stronie internetowej szkoły w zakładce „Projekt Wsparcie”.
4. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Biurze projektu, oraz na

stronie internetowej Projektu.

Milejewo.: ……………………….

Zatwierdzam:

…………………………………………
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