Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

REGULAMIN PROJEKTU
z dnia 15.10.2013r.

„Kształcenie drogą do sukcesu”
nr projektu: POKL 09.01.02 – 06 – 273/12
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 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
SŁOWNIK POJĘĆ
I. Ilekroć w projekcie będzie mowa o:
1. Projekcie, oznacza to projekt pt.: „Kształcenie drogą do sukcesu”.
2. Beneficjencie, oznacza to Miasto Lublin / XXIII Liceum Ogólnokształcące im.

Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie.
3. Uczestnikach projektu, oznacza to uczniów i uczennice XXIII Liceum

-Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie biorących
udział w projekcie, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego,
wyrażających chęć wzięcia udziału w projekcie.
4. Opiekunie prawnym, oznacza to rodzica lub opiekuna prawnego małoletniego w

rozumieniu przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
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&2
PRZEPISY OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki rekrutacji i udziału w projekcie „Kształcenie drogą do
sukcesu” uczestników czyli uczniów i uczennic XXIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie.
2. Beneficjentem projektu jest Miasto Lublin / XXIII Liceum Ogólnokształcące im.

Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie.
3. Projekt jest realizowany w terminie od 1 sierpnia 2013r. do 31 lipca 2014r. przez

XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie.
4. Głównym celem projektu jest podwyższenie jakości oferty edukacyjnej szkoły

oraz zwiększenie szans edukacyjnych 393 uczniów szkoły w tym 60 ze
szczególnymi potrzebami edukacyjnymi do 31.07.2014r. poprzez organizację
dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i wzrost
umiejętności praktycznych.
5. Cele szczegółowe projektu to:

- podniesienie poziomu wiedzy z matematyki u 275 uczniów, poprzez realizację
dodatkowych zajęć wyrównujących i rozszerzających wiedzę,
- podniesienie wiedzy i umiejętności biznesowych u 80 uczniów, poprzez
uczestnictwo w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości,
- zwiększenie szans edukacyjnych 60 uczniów ze szczególnymi potrzebami
edukacyjnymi poprzez dodatkowe zajęcia terapeutyczne,
- nabycie umiejętności u 275 uczniów z zakresu planowania własnej kariery
naukowej i zawodowej poprzez uczestnictwo w warsztatach z tego zakresu.
6. Uczniowie i uczennice zakwalifikowani do udziału w projekcie, uczestniczą w
zajęciach nieodpłatnie.
7. Jeden uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednej formie wsparcie.
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&3
DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU
1. Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć z matematyki wyrównujących

i rozszerzających wiedzę, w wymiarze 24 godzin lekcyjnych, przygotowujących
do matury dla uczniów klas trzecich.
2. Organizacja

i

przeprowadzenie

30

dodatkowych

godzin

lekcyjnych

rozszerzających wiedzę z przedsiębiorczości dla 80 uczniów klas pierwszych i
drugich.
3. Organizacja i przeprowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla 60
uczniów,

posiadających

opinie

i

orzeczenia

poradni

psychologiczno-

pedagogicznej.
4. Organizacja i przeprowadzenie 4 godzinnych zajęć dodatkowych w formie

warsztatów z doradztwa zawodowego dla uczniów klas trzecich.
5. Wyposażenie uczniów biorących udział w zajęciach projektowych w podręczniki i

pomoce dydaktyczne w trakcie realizacji zajęć.
&4
KRYTERIA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
1. Do udziału w zajęciach z matematyki i doradztwa zawodowego zakwalifikowani

zostaną

obligatoryjnie

wszyscy

uczniowie

klas

trzecich

XXIII

Liceum

Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie.
2. Do pozostałych zajęć projektowych mogą zgłaszać się osoby, które są uczniem

lub uczennicą w/w szkoły.
3. Uczestnicy zamieszkują na terenie województwa lubelskiego.
4. Podstawą naboru jest złożenie kompletu dokumentów aplikacyjnych:
a) wypełniony i własnoręcznie podpisany Formularz zgłoszeniowy, Deklaracja

uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące
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danych osobowych oraz Zezwolenie na utrwalenie i rozpowszechnianie
wizerunku uczestnika projektu stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu
b) dodatkowo wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego na udział
ucznia w projekcie.
&5
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
1. Rekrutacja przeprowadzona zostanie z uwzględnieniem zasady równości, szans
kobiet i mężczyzn.
2. Rekrutacja prowadzona będzie w siedzibie organizatora projektu.
3. Ogółem na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne odbywające się w ramach projektu

zostanie

zrekrutowanych

393

uczniów

i

uczennic

XXIII

Liceum

Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie w tym 234
kobiet i 159 mężczyzn.
4. Rekrutacja zostanie przeprowadzona na początku miesiąca września 2013r.

5. Procedura rekrutacji uczniów obejmuje następujące etapy:
a) rozdysponowanie dokumentów rekrutacyjnych w szkole,
b) złożenie

dokumentów

aplikacyjnych

przez

uczniów

zainteresowanych

udziałem w projekcie,
c) weryfikacja złożonych dokumentów aplikacyjnych,
d) stworzenie List podstawowych i List rezerwowych,

e) status uczestnika projektu uczeń / uczennica nabywa z dniem podpisania
Deklaracji uczestnictwa w projekcie
6. O pierwszeństwie w przyjęciu uczestników na zajęcia będą decydowały
następujące kryteria:
a) w przypadku dodatkowych zajęć z matematyki i doradztwa zawodowego do

projektu obligatoryjnie będą zakwalifikowani wszyscy uczniowie klas trzecich,
b) w przypadku dodatkowych zajęć z przedsiębiorczości o zakwalifikowaniu

uczestnika będzie decydowała średnia ocen zaś w przypadku zajęć
korekcyjno-kompensacyjnych warunkiem jest posiadanie opinii z poradni
pedagogiczno-psychologicznej .
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&6
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do:
a) punktualnego przychodzenia na zajęcia,,
b) wypełnianie ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po

jego zakończeniu oraz poddawanie się innym działaniom monitorującym,
c) usprawiedliwiania opuszczonych zajęć poprzez pisemne wyjaśnienie lub

dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności uniemożliwiających udział
w projekcie, w przypadku osób niepełnoletnich nieobecności usprawiedliwiają
opiekunowie prawni,
d) bieżącego

informowania beneficjenta o zmianie swoich danych oraz

potwierdzania ich podczas aktualizacji danych,
e) przestrzegania zasad współżycia społecznego,
f)

udzielania instytucjom zaangażowanych w realizację POKL niezbędnych
informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji,

g) do ukończenia zajęć wymagane jest minimum 80% obecności na zajęciach,
h) sytuacje, w których absencja uczestnika przekroczy 20% przewidzianych

programem zajęć z przyczyn od niego niezależnych (choroba, hospitalizacja,
przypadki losowe itp.) będą rozpatrywane przez beneficjenta indywidualnie.
&7
ZASADY REZYGNACJI
Rezygnację z udziału w projekcie lub w poszczególnych zajęciach należy złożyć w
formie pisemnej na Formularzu rezygnacji stanowiącym załącznik nr 3 Regulaminu.
Formularz rezygnacji powinien być:
a) opatrzony własnoręcznym podpisem uczestnika projektu oraz rodzica lub

opiekuna prawnego.
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b) w przypadku, gdy skontaktowanie się z uczestnikiem lub jego opiekunem

prawnym (np. zmiana szkoły przez ucznia) jest niemożliwe, rezygnację może
złożyć szkoła, a formularz rezygnacji podpisywany jest przez Dyrektora szkoły,
c) rezygnację należy złożyć beneficjentowi niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności
powodujących odstąpienie od projektu,
d) na miejsce rezygnującego uczestnika można przyjąć osobę z Listy rezerwowej,
tylko do momentu, kiedy realizacja przewidzianych programem zajęć nie
przekroczyła 20%.
&8
ZASADY MONITORINGU I KONTROLI
1. Uczestnicy podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.

2. Obecność uczniów na zajęciach potwierdza nauczyciel, odnotowując ten fakt w
dzienniku zajęć.
3. Uczestnicy zobowiązani są do udzielania wszelkich informacji na temat realizacji

Projektu

Beneficjentowi

i

instytucjom

zewnętrznym

oraz

osobom

je

reprezentującym, upoważnionym do przeprowadzenia monitoringu i kontroli.
&9
PROMOCJA I ARCHIWIZACJA
1. Beneficjent zobowiązany jest do promowania działań realizowanych w projekcie

oraz archiwizowania dokumentacji związanej z tymi działaniami.
2. W celu dokonywania dokumentacji fotograficznej Beneficjent jest zobowiązany do

posiadania pisemnego zezwolenia uczestników projektu na utrwalanie i
rozpowszechnianie wizerunku – załącznik nr 1 do Regulaminu.
& 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez cały czas

trwania projektu.
2. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem oraz w sytuacjach
spornych prawo do podjęcia ostatecznej decyzji posiada Beneficjent.

Załączniki
1. Formularz zgłoszeniowy, Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie

uczestnika projektu dotyczące danych osobowych oraz Zezwolenie na utrwalenie
i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika projektu.
2. Lista uczniów kl.III
3. Formularz rezygnacji.
4. Lista uczniów zakwalifikowanych na zajęcia z przedsiębiorczości i korekcyjnokompensacyjne.
5. Protokoły z rekrutacji uczestników projektu.
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