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REGULAMIN PROJEKTU 

“Uczenie przez doświadczenie” 
 

§ 1. Informacje o projekcie 

1. Projekt  „Uczenie przez doświadczenie” realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 9 

w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 

Priorytet III, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności podniesienie jakości oferty edukacyjnej 

w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. 

2. Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 9  w Białymstoku, zamieszkałych na 

terenie województwa podlaskiego. 

3. Okres realizacji projektu 01.09.2020-30.06.2022 roku. 

4. Realizacja działań zaplanowanych w projekcie będzie dostosowana do planu zajęć i potrzeb 

poszczególnych grup. 

5. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

6. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

7. W projekcie zaplanowano następujące zajęcia: 

- zajęcia wyrównawcze 

- koła zainteresowań dla klas I-III,    

- koła zainteresowań dla klas IV-VIII, 

- pomoc pedagogiczno-psychologiczna,     

- pomoc stypendialna,      

- doradztwo zawodowe, 

- szkolenia dla nauczycieli.     

8. W ramach zajęć wyrównawczych przeprowadzone będą następujące zajęcia: 

- zajęcia wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej „Mogę więcej”,  zajęcia wyrównawcze 

z fizyki, zajęcia wyrównawcze z matematyki: EASY – MAT,  zajęcia wyrównania wiedzy: 

Z biologią łatwiej, zajęcia wyrównawcze z chemii: Chemia w kuchni. 

9. W ramach kół zainteresowań dla klas I-III: 

- zajęcia rozwijające z j. angielskiego: English is fun,  zajęcia rozwijające: „Przyjaciele przyrody”, 

zajęcia rozwijające: „Gram i liczę, liczę i gram”, zajęcia rozwijające: Ciekawe dlaczego? 

Doświadczanie świata poprzez eksperymenty,  zajęcia rozwijające: Mały naukowiec – 

doświadczam, rozumiem!, Poznajemy najbliższe otoczenie i warsztat pracy przyrodnika – 

matematyka, ABC języka niemieckiego. 

10. W ramach kół zainteresowań dla klas IV-VIII: 

- zajęcia rozwijające z języka niemieckiego: Poznaję świat, zajęcia rozwijające: Przyrodnicze 

krajobrazy, zachować dziedzictwo kulturowe – skarby przyrody, zajęcia rozwijające: 

W fascynującym świecie informatyki, zajęcia rozwijające z języka francuskiego: „La vie saine” – 

zdrowe życie, FUNtastyczny angielski czyli „Five senses in English Action”,  Zajęcia rozwijające 

z przyrody: GEO-REG, Koło zainteresowań z biologii: Odkrywam świat przez doświadczenie, 

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego: „Healthy life – projekt zdrowie”. 

11. W ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej: 
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- zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze: Integracja sensoryczna – masaż wspomagający, zajęcia 

kompensacyjno-wyrównawcze: „cztery pory roku” z elementami arte- i socjoterapii,  zajęcia 

psychologiczne „Ratunku emocja!” – zajęcia rozwijające inteligencję emocjonalną dzieci, zajęcia 

z elementami treningu zastępowania agresji i arteterapii. 

12. W ramach pomocy stypendialnej: 

- zajęcia przygotowujące do konkursów/olimpiad z biologii,  zajęcia przygotowujące do 

konkursów/olimpiad z matematyki. 

13. W ramach doradztwa zawodowego: 

- doradztwo zawodowe grupowe, doradztwo zawodowe indywidualne. 

14. W ramach szkoleń dla nauczycieli: 

- studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, kurs – programy graficzne GIMP, kurs – efektywne 

formy i metody pracy z uczniami na zajęciach przy wykorzystaniu narzędzi TIK, studia 

podyplomowe – integracja sensoryczna. 

15. Projekt jest skierowany do 150 ucz (77 dz i 73 chł) oraz do 15 nauczycieli (14 K i 1 M) z w/w 

szkoły. 

 

§ 2. Kryteria Rekrutacji 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczniów do projektu „Uczenie przez doświadczenie”, 

który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

2. Ogólny nadzór nad prawidłową realizacją projektu sprawuje Szkoła Podstawowa nr 9 

w Białymstoku. 

3. Informacja o rekrutacji i zasadach udziału w projekcie udzielana będzie przez nauczycieli z w/w 

szkoły, na spotkaniach z rodzicami oraz na tablicy informacyjnej i stronie internetowej szkoły. 

4. Rekrutacja do udziału uczniów i nauczycieli w projekcie będzie prowadzona przez koordynatora 

projektu we współpracy ze specjalistą ds. rekrutacji i merytorycznej realizacji zadań oraz 

z nauczycielami, w terminie od 01.09.2020 do 30.09.2020 oraz w terminie od 01.09.2021 do 

30.09.2021. W przypadku dużej liczby zgłoszeń realizator projektu dopuszcza możliwość 

przyjmowania uczestników według kolejności zgłoszeń po spełnieniu kryteriów rekrutacji. 

W przypadku braku chętnych dopuszcza się możliwość dodatkowej rekrutacji. 

5. Zgłoszenie do udziału w projekcie będzie odbywać się na podstawie kompletu dokumentów: 

- Deklaracja uczestnictwa*, 

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu*,  

- Regulamin projektu*, 

*Dokumenty podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Na tej podstawie zostanie 

przygotowana lista uczniów i nauczycieli zakwalifikowanych do projektu oraz/lub lista rezerwowa.  

6. W/w dokumenty należy wypełnić, podpisać i przekazać dla nauczycieli z w/w szkoły. 

7. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej projektu, w szkole oraz w biurze 

projektu, można je także pobrać u nauczycieli. 

8. Podczas rekrutacji uczestników projektu będzie przestrzegana zasada równości szans. 

9. Uczeń/uczennica może brać udział w kilku rodzajach zajęć jeśli spełni kryteria rekrutacji. 

10. Kryteria rekrutacji: 

- Zajęcia wyrównawcze: 
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- Klasy I - III opinia nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, opinia z poradni psychologiczno-

pedagogicznej, wniosek rodzica o objęcie dziecka zajęciami. 

- Klasy IV-VIII – zalecenia zawarte w opinii PPP, diagnoza nauczyciela o stwierdzonych 

trudnościach z przedmiotu, ocena dopuszczająca lub dostateczna końcowo roczna z przedmiotu 

z poprzedniej klasy. W pierwszej kolejności będą przyjmowani ucz z najniższą oceną. 

- Koła zainteresowań: 

- klasy I-VIII - podstawę kwalifikowania na zajęcia stanowić będą: ocena 4 i wyżej z przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych i językowych, uczniowie posiadający opinię nauczyciela przedmiotu 

lub wychowawcy lub pedagoga, uczniowie przejawiający zainteresowanie przedmiotem i rozwojem 

własnych zainteresowań. W pierwszej kolejności będą przyjmowani ucz z wyższą oceną. 

- Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne 

- ucz posiadający opinię/orzeczenie PPP, opinia pedagoga, psychologa. 

- Doradztwo zawodowe: 

- wszyscy uczniowie klas VI i VII. 

      - Pomoc stypendialna 

- uczniowie z oceną z przedmiotu (matematyka lub przyrodnicze lub język obcy) - 6 oraz średnia 

ocen powyżej 5,0. Dodatkowym kryterium premiującym będą osiągnięcia w olimpiadach, 

konkursach lub turniejach. 

- Szkolenia dla nauczycieli 

- chętni do pogłębiania wiedzy i zastosowania nowych metod i narzędzi w praktyce. Pierwszeństwo 

będą mieli nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach projektu z przedmiotów przyrodniczych 

i matematyki. 

11. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będą spełnione w/w kryteria rekrutacji. 

12. W razie liczby chętnych przewyższających liczbę miejsc zostanie stworzona lista rezerwowa.  

13. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu, do udziału w zajęciach zostanie zaproszony pierwszy 

uczeń z listy rezerwowej.  

 

§ 3. Obowiązki uczestników 

1. W przypadku zakwalifikowania się na zajęcia uczestnik i jego rodzic/prawny opiekun ma obowiązek 

poza dokumentami rekrutacyjnymi wymienionymi w § 2 pkt. 5 dostarczyć dokumenty 

potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacji. 

2. Dodatkowe obowiązki uczestnika:  

a) systematyczne uczestniczenie w zajęciach;  

b) przestrzeganie punktualności;  

c) udział w badaniach monitorujących przed przystąpieniem do projektu, w trakcie jego trwania 

i po zakończeniu projektu;  

 

§ 4. Prawa uczestników 

Uczestnicy uprawnieni są do:  

a) nieodpłatnego udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu,  

b) otrzymywania bezpłatnych materiałów dydaktycznych i promocyjnych w trakcie zajęć,  

c) uczestnictwa w wycieczkach realizowanych w ramach projektu.  
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§ 5. Nieobecność na zajęciach i rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.  

2. Wnioskodawca dopuszcza usprawiedliwione nieobecności na zajęciach spowodowane chorobą lub 

ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie będzie dokonywane na podstawie 

przedstawionego zaświadczenia lekarskiego lub informacji pisemnej od rodziców. 

3. Uczeń/uczennica zakwalifikowany/a do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony/a z listy 

uczestników w przypadku: 

- na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia, uzasadniony rażącym naruszeniem zasad 

uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych,  

- rezygnacji z nauki w szkole,  

- nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć. 

4. Skreślenie ucznia z listy uczestników projektu dokonuje koordynator. 

5. W szczególnych przypadkach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (choroba, zmiana 

miejsca zamieszkania, ukończenie nauki na danym etapie edukacyjnym, inny ważny powód), 

zakwalifikowani uczniowie mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, po złożeniu przez 

rodziców/opiekunów prawnych pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach.  

6. W przypadku rezygnacji lub usunięcia beneficjenta ostatecznego z udziału w projekcie koordynator 

projektu może żądać od niego zwrotu przekazanych materiałów dydaktycznych.  

 

§ 6. Zasady monitoringu i kontroli 

1.  Beneficjenci ostateczni podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.  

2.  Beneficjent ostateczny zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji projektu 

osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu.  

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Beneficjent ostateczny zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego 

regulaminu  

2. Rodzic/Prawny opiekun Uczestnika/czki projektu zobowiązuje się do dopełnienia niezbędnych 

formalności w trakcie realizacji projektu. 

3. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 i obowiązuje przez cały okres trwania 

projektu. 

4. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Organizatora. 

5. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych 

postanowień w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów 

programowych.  

 

 

 

 
    Białystok, 25.09.2020                .………………………………...                 ……………………………….             
               miejscowość, data                     czytelny podpis uczestnika/czki projektu              czytelny podpis rodzica/opiekuna 


