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Regulamin projektu 
„Razem dla Bytomskich Dzieciaków” 

 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskich  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

§1 
Przepisy ogólne 

 
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Razem dla 
Bytomskich Dzieciaków” realizowanym w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia  
i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

1. Beneficjentem projektu jest Level Sp. z o.o. 
2. Biuro projektu mieści się w Piekarach Śląskich, Level Sp. z o.o., ul. Bytomska 134,  

41-940 Piekary Śląskie. 
3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 
4. Okres realizacji projektu: styczeo 2014 r. – czerwiec 2015 r. 
5. W ramach projektu wsparciem zostaną objęci uczniowie 8 bytomskich Szkół: Szkoła 

Podstawowa nr 3, 16, 23, 33, 37, 38, 54 i Zespół Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących - Gimnazjum nr 6. 

6. Regulamin projektu określa: 
a) cele i założenia projektu, 
b) warunki udziału w projekcie, 
c) zasady rekrutacji, 
d) zasady organizacji, 
e) obowiązki uczestników projektu, 
f) zasady monitoringu, 
g) zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, 
h) postanowienia koocowe. 

 
§2 

Cele i założenia projektu 
 

1. Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zawodowych  
w grupie 832 uczniów/uczennic (416K) w Bytomiu do VI 2015r. poprzez wdrożenie 
kompleksowego programu rozwoju w 8 placówkach oświatowych. 
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2. W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie: 
a)  pozalekcyjnych zajęd dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego i/lub 

matematyki, zajęd dodatkowych z języka angielskiego i/lub języka niemieckiego, 
informatyki, 

b)  doradztwa pedagogiczno-psychologicznego, dzięki specjalnie utworzonemu 
punktowi, 

c)  warsztatów z metod aktywnego uczenia się, 
d)  wyjazdów edukacyjnych dla części uczestników - priorytetowo traktowani będą 

uczniowie z najlepszą frekwencją z zajęd dodatkowych w ramach projektu (320 
uczniów/uczennic wyjazd do Warszawy, 320 uczniów/uczennic wyjazd do Krakowa). 

 
§3 

Warunki udziału w projekcie 
 

1. Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może byd osoba, która w chwili podpisywania 
deklaracji udziału spełnia następujące kryteria: 

a) kształci się w placówce oświatowej biorącej udział w projekcie, 
b) nie jest uczestnikiem/uczestniczką innego projektu realizowanego w ramach działania 

9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 

 
2. Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest złożenie przez kandydata/ 

kandydatkę Beneficjentowi następujących dokumentów, stanowiących załącznik nr 1 
do niniejszego Regulaminu: 

a) ankiety zgłoszeniowej ucznia do projektu, 
b) oświadczenia uczestnika projektu, 
c) deklaracji uczestnictwa ucznia w projekcie. 
 
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 muszą zostad opatrzone podpisem rodzica lub 

opiekuna prawnego kandydata/kandydatki. 
 

§4 
Zasady rekrutacji 

 
1. Rekrutację uczestników prowadzi Beneficjent – Level Sp. z o.o. 
2. Beneficjent wyznacza ramy czasowe rekrutacji i prowadzi ją w porozumieniu  

z Dyrektorami placówek szkolnych z zaznaczeniem, że: 
a) rekrutacja na zajęcia prowadzona jest dwukrotnie:  

- pierwsza przed rozpoczęciem 2-go semestru roku szkolnego 2013-2014 (styczeo-
luty 2014) 
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- druga przed rozpoczęciem roku szkolnego 2014-2015 (sierpieo - wrzesieo 2014), 
      b)  rekrutacja na warsztaty z metod aktywnego uczenia się prowadzona jest każdorazowo     
              w poszczególnych placówkach przed planowanym terminem organizacji warsztatów, 
      c)  rekrutacja do Szkolnego Ośrodka Kariery prowadzona jest na bieżąco w trybie ciągłym. 

3. Specjalista ds. informacji i promocji oraz obsługi uczestników przeprowadzi 
dystrybucję materiałów rekrutacyjnych pomiędzy placówkami biorącymi udział  
w projekcie oraz zadba o umieszczenie informacji o terminie i miejscu składania 
dokumentów przez kandydatów na stronie internetowej i tablicach ogłoszeo Szkół. 

4. Rozpatrywane będą tylko kompletne, poprawnie wypełnione i opatrzone stosownymi 
podpisami dokumenty. 

5. Weryfikacja dokumentów dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną składającą się  
z zespołu w składzie: Koordynator Projektu, dyrektorzy placówek oraz Specjalista ds. 
informacji i promocji oraz obsługi uczestników. 

6. W oparciu o wynik ankiet zgłoszeniowych kandydaci/kandydatki zostaną 
uszeregowani na liście kandydatów/kandydatek. 

7. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy zakładaną liczbę miejsc zostaną wzięte 
pod uwagę kryteria dodatkowe rekrutacji (wyniki kwalifikacji na zakooczenie 
poprzedniego roku szkolnego), a lista kandydatów/kandydatek zostanie podzielona 
na listę podstawową i listę rezerwową. 

8. Do objęcia wsparciem w ramach projektu zostaną zakwalifikowani kandydaci/ 
kandydatki znajdujący się na liście podstawowej. 

9. Beneficjent  w terminie do 5 dni roboczych od dnia utworzenia list przez Komisję 
Rekrutacyjną powiadomi o wynikach rekrutacji dyrektorów poszczególnych placówek  
oświatowych biorących udział w projekcie. 

10. Listy rekrutacyjne zostaną opublikowane na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej          
w szkołach i będą do wglądu w Biurze Projektu. 

11. Najpóźniej w chwili pierwszych zajęd każdy z rodziców/opiekunów prawnych 
uczestnika/uczestniczki podpisze deklarację uczestnictwa w projekcie.  

 
§5 

Zasady organizacji 
 

1. Zajęcia w ramach poszczególnych form wsparcia będą się odbywały na terenie 
placówek oświatowych uczestniczących w projekcie wymienionych w §1 pkt. 5 
niniejszego regulaminu. 

2. Zajęcia o których mowa w §5 p. 1. będą się odbywad poza godzinami lekcyjnymi. 
3. Osoby prowadzące zajęcia muszą potwierdzad obecnośd uczestników/uczestniczek na 

odpowiednich formularzach. 
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§6 
Obowiązki uczestników projektu 

 
1. Uczestnik/Uczestniczka ma obowiązek aktywnego uczestnictwa we wsparciu 

oferowanym w ramach projektu. Nieobecności są dopuszczalne jedynie w przypadku 
zdarzeo losowych. 

2. Uczestnicy/Uczestniczki projektu są zobowiązani do wzięcia udziału w badaniach 
ewaluacyjnych prowadzonych w ramach projektu. 

3. W przypadku zmiany danych osobowych uczestnika/uczestniczki ma on obowiązek 
niezwłocznego zgłoszenia/aktualizacji swoich danych w Biurze Projektu. 

 
§7 

Zasady monitoringu i ewaluacji 
 
1. Uczestnicy/Uczestniczki projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji 

zgodnie z wytycznymi i zapisami we wniosku o dofinansowanie oraz planie ewaluacji  
i monitoringu. 

2. Uczestnicy/Uczestniczki projektu i ich rodzice/opiekunowie prawni oraz nauczyciele 
są zobowiązani do udzielania informacji osobom i instytucjom zewnętrznym 
upoważnionym do przeprowadzenia kontroli projektu. 

 
§8 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 
 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach       
i wymaga złożenia przez uczestnika/uczestniczkę stosownego formularza 
(stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) opatrzonego podpisem 
rodzica/opiekuna prawnego ucznia. W takim przypadku Koordynator Projektu 
podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczestników projektu. 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika/uczestniczki z listy 
uczestników projektu w przypadku niewypełnienia postanowieo zawartych                  
w ankiecie zgłoszeniowej i deklaracji uczestnictwa, niesystematycznego uczestnictwa                    
w wybranych formach wsparcia lub naruszenie postanowieo niniejszego Regulaminu. 
Decyzję o skreśleniu z listy uczestników podejmuje Koordynator Projektu, o czym 
poinformuje tego uczestnika w terminie do 3 dni roboczych od dnia skreślenia. 
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§9 

Postanowienia koocowe 
 

1. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się wytyczne 
Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej oraz zapisy zawarte we wniosku 
aplikacyjnym. 

2. Interpretacja „Regulaminu Projektu” należy do firmy Level Sp. z o.o. w oparciu  
o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013. 

3. Biuro Projektu zastrzega sobie możliwośd zmian w Regulaminie projektu „Razem dla 
Bytomskich Dzieciaków” w wyniku zmian wytycznych, warunków realizacji projektu 
lub dokumentów programowych. Zaktualizowany regulamin zostanie zamieszczony 
na stronie internetowej projektu. 

4. W kwestiach nieujętych w Regulaminie oraz wyżej wymienionych dokumentach 
ostateczną decyzję podejmuje Koordynator Projektu. 

 
 
 

Załączniki: 
 
Załącznik nr 1 – Ankieta zgłoszenia udziału, deklaracja uczestnictwa i oświadczenie 
uczestnika (ucznia). 
Załącznik nr 2 – Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie. 
 
 
 
 
 


