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REGULAMIN UCZESTNICTWA  

W PROJEKCIE „ MOJA PRZYSZŁOŚĆ W MOICH RĘKACH” 

realizowanego przez Gminę Warlubie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020,  w ramach osi priorytetowej 10 

Innowacyjna Edukacja, działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałanie 10.2.2 
Kształcenie Ogólne 

 
 

§ 1  
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: „Moja przyszłość w moich rękach” 
zwany w dalszej części „Projektem”. 
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, 
Poddziałanie 10.2.2  Kształcenie Ogólne 
3. Projekt jest realizowany przez Gminę Warlubie w okresie 01.09.2020 r. – 31.07.2021 r. 
4. Miejscem realizacji projektu są: 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego; 
2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku; 
3) Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach. 

5. Regulamin uczestnictwa w Projekcie określa:  
1) cele i założenia Projektu;  
2) zakres i formy wsparcia;  
3) kryteria rekrutacji uczestników Projektu oraz warunki ich uczestnictwa w Projekcie;  
4) uprawnienia i obowiązki uczestników; 
5) postanowienia końcowe.  

 
§ 2  

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU  
 

1. Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych, właściwych postaw i 
umiejętności niezbędnych na rynku pracy i złagodzenie zdiagnozowanych dysfunkcji u 182 uczniów 
uczęszczających do szkół wiejskich tj.: Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu,  Szkoły 
Podstawowej w Wielkim Komorsku, Szkoły Podstawowej w Lipinkach, rozwinięcie indywidualnego 
podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wzrost kompetencji 
zawodowych u 20 nauczycieli tych szkół.  
2. W ramach projektu zrealizowane będą zajęcia: rozwijające kompetencje kluczowe: język angielski 
zakończony egzaminem zewnętrznym, informatyka zakończona modułowym egzaminem zewnętrznym, 
robotyka, programowanie oraz zajęcia kształtujące i rozwijające u uczniów/nic umiejętności 
uniwersalne niezbędne na rynku pracy.  
3. Nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie posługiwania się technikami komputerowymi w 
dydaktyce. 
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3. W ramach projektu szkoły zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK (monitor 
interaktywny, laptopy, tablety, roboty- pakiet edukacyjny, urządzenie wielofunkcyjne) niezbędny do 
prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych i efektywnych zajęć. 

 
§ 3  

ZAKRES I FORMY WSPARCIA  
 

1. Zajęcia dla uczniów zdolnych zakończone egzaminem zewnętrznym: 
1) zajęcia z j. angielskiego zakończone egzaminem TELC/TOEIC -100 godz. na grupę/4 

godziny tygodniowo: PSP Warlubie :3dz,5ch-1gr., SP Wileki Komorsk :4dz,4ch-1gr., -SP 
Lipinki :3dz,3ch-1gr.  

2) zajęcia z informatyki zakończone egzaminem zewnętrznym ECDL/ECCC lub równoważnym 
zgodnym z DIGCOMP - 100 godz. na grupę/4 godziny tygodniowo: PSP Warlubie 8os.(3dz,5ch)-
1gr; 

2.   Zajęcia rozwijające 
  

1) Robotyka w wymiarze 30h/gr-1h/tyg dla 26os.(12dz,14ch): -SP Wielki Komorsk: 6dz,8ch-2gr.; 
-SP Lipinki :6dz,6ch - 2gr; 

2) Programowanie w wymiarze 30h/gr-1h/tyg dla 22os.(10dz,12ch): -PSP Warlubie: 4dz,4ch-1gr.; 
-SP Wielki Komorsk:6dz,8ch - 2gr;  

3)  Akademia kreatywności - zajęcia rozwijające umiejętności uniwersalne i kompetencje 
społeczne w wymiarze 30h/gr-1h/tyg dla 104os.(50dz,54ch): -PSP Warlubie:18dz,20ch - 3gr.;  
-SP Wielki Komorsk: 20dz,19ch - 4gr.; -SP Lipinki :12dz,15ch - 3gr. 

 
3. Szkolenia dla n-li : 
     1)  „Posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce"  dla 20 osób (17K,3M): -PSP 
Warlubie: 5K,1M; -SP Wielki Komorsk: 6K,1M; -SP Lipinki: 5K,1M. Łącznie nauczyciele/lki utworzą 1 
grupę. 
 
 

§ 4  
KRYTERIA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ WARUNKI ICH UCZESTNICTWA 

W PROJEKCIE  
 

1. Rekrutacja będzie zgodna z zasadą równych szans i braku dyskryminacji; będzie opierała się wyłącznie 
na kryteriach merytorycznych, które nie odnoszą się do wyznania, rasy, przekonań. 
2. Każdy uczestnik będzie mógł brać udział w więcej niż jednej formie wsparcia.  
3. Kryteria naboru uczniów:  

1)  zajęcia z zakresu technik informacyjno-komunikacyjnych oraz zajęcia językowe: ocena z 
ostatniego semestru z przedmiotu: 3-1pkt; 4-2pkt; 5-3pkt; 6-4pkt. 
2) akademia kreatywności-zajęcia rozwijające umiejętności uniwersalne dla rynku pracy i 
kompetencje społeczne- na zajęcia zostaną zakwalifikowani uczniowie na podstawie pisemnej 
opinii nauczyciela/wychowawcy o potrzebie skierowania ucznia na w/w zajęcia. 
Dokumentem na podstawie, którego weryfikowane będzie spełnienie danego kryterium będzie 
pisemna opinia nauczyciela/wychowawcy.  

4. Rekrutacja n-li:.: 

   - wstępne  testy kwalifikacyjne - 30% nauczycieli z najniższym wynikiem z testu otrzyma po 2 pkt; 
   - nauczyciele prowadzący zajęcia w projekcie – dodatkowo otrzymają 1pkt. 
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Do projektu zakwalifikują się osoby, które uzyskają najwięcej punktów. Kryteria rekrutacji 
weryfikowane będą na podstawie wypełnionych przez nauczycieli wstępnych testów kwalifikacyjnych 
oraz faktu prowadzenia zajęć w projekcie. 

5. Do projektu zakwalifikowane zostaną dzieci, które otrzymają największą liczbę punktów. Dzieci z listy 
rezerwowej przyjmowane będą w momencie zwolnienia się miejsc, o ile rodzice potwierdzą chęć 
uczęszczania dziecka w ramach wygenerowanych nowych miejsc.  
6. Uczestnictwo w projekcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Fundusz Społecznego. 
7. Warunkiem udziału dziecka w projekcie jest złożenie wymaganych dokumentów przez 

rodziców/opiekunów prawnych:  
1) Deklaracja uczestnictwa dziecka w projekcie.  
2) Podpisanie umowy dotyczącej uczestnictwa dziecka w projekcie. 
3) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka. 
4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne udostępnienie wizerunku dziecka na 
niekomercyjne potrzeby Projektu. 

8. Dokumenty określone w pkt. 7  należy złożyć w terminie do 29.09.2018 r. w godz. od 7.00 do 15.00 
odpowiednio: w Sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu lub Szkoły Podstawowej w 
Wielkim Komorsku lub Szkoły Podstawowej w Lipinkach. 

 
 

§ 5  
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU  

 
1. Uczestnik projektu jest uprawniony do korzystania z form wsparcia określonych w §3.  
2. Uczestnictwo w dodatkowych zajęciach jest bezpłatne.  
3. Rodzice/ Opiekunowie prawni obowiązani są do:  

1) wypełniania wszelkich dokumentów związanych z realizacją Projektu,  
2) przestrzegania regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,  
3) udzielania wszelkich informacji związanych z udziałem w Projekcie Instytucjom zewnętrznym 

zaangażowanym w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - 
Pomorskiego,  

4) zapewnienia regularnego uczestnictwa dzieci w zajęciach organizowanych w ramach Projektu,  
5) bieżącym informowaniu o wszelkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział dziecka w 

Projekcie.  
4. W przypadku wprowadzenia w szkole nauczania na odległość w związku z zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19 zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej.  
5. Rodzic/ Opiekun prawny dziecka wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnienie wizerunku dziecka, a w 

przypadku nauczania zdalnego na możliwość nagrywania zajęć, na niekomercyjne potrzeby Projektu, 
w szczególności na zdjęciach i filmach zamieszczanych wyłącznie w materiałach informacyjnych i 
promujących Projekt. 

6. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w 
projekcie.  

7. O konieczności rezygnacji z udziału w Projekcie Rodzic/ Opiekun prawny dziecka jest zobowiązany 
niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły w formie pisemnej, wraz z wyjaśnieniem.  

8. W przypadku rezygnacji Realizator ma prawo zaproszenia do projektu innego uczestnika.  
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§ 6  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r.  
2. Gmina Warlubie zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie  

w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.  
3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.  
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Koordynator projektu w 

oparciu o odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, a także przepisy wynikające z 
właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego.  

2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w punkcie rekrutacyjno – informacyjnym mieszczącym się w 
sekretariacie każdej szkoły oraz na stronach internetowych szkół oraz Gminy Warlubie. 

5. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.  
 
 
 
 
 


