Projekt „Akademia kompetencji kluczowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN PROJEKTU
„Akademia kompetencji kluczowych”

I. Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie
„Akademia kompetencji kluczowych”, który realizowany jest przez Gminę
Bełchatów, reprezentowaną przez Kamila Ładziaka, Wójta Gminy Bełchatów
(Beneficjent) oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół w Bełchatowie, reprezentowany
przez Dyrektora, Mariolę Czechowską (Realizator).
2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz przez Budżet Państwa w ramach Priorytetu IX,
Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2014r. – 30.06.2015r.
4. Udział we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach projektu jest
bezpłatny.
5. Uczestni(kami)/-czkami projektu są uczennice i uczniowie Gminnych gimnazjów w
Kurnosie, Łękawie, Domiechowicach i Dobrzelowie.
6. Realizacja
w
ramach
projektu
dodatkowych
zajęć
pozalekcyjnych,
ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz zajęć w ramach
Szkolnego Ośrodka Kariery oraz dla uczniów przedmiotowych szkół stanowi
wdrożenie rozszerzonych programów rozwojowych tych placówek.
7. Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 129 uczniów 4
publicznych gimnazjów z terenu wiejskiej Gminy Bełchatów poprzez rozszerzenie
programów rozwojowych placówek o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z zakresu
kompetencji kluczowych i związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym.
8. Celem szczegółowym 1 jest wzrost o min. 15% wiedzy i umiejętności z zakresu
kompetencji kluczowych dotyczących porozumiewania się w języku ojczystym, w
językach obcych (język angielski i niemiecki), podstawowych kompetencji
matematycznych i naukowo-technicznych oraz świadomości i ekspresji kulturalnej
u 92 zdolnych i przeciętnie uzdolnionych uczniów 4 publicznych gimnazjów z
Gminy Bełchatów w okresie od 1.08.14r.do 30.06.15r. poprzez realizację
dodatkowych
zajęć
pozalekcyjnych
z
języka
polskiego,
angielskiego,
niemieckiego, matematyki i biologiczno-chemicznych oraz artystycznych.
9. Celem szczegółowym 2 jest zwiększenie świadomości u 68 uczniów 4 publicznych
gimnazjów z Gminy Bełchatów nt. własnych predyspozycji i wyboru odpowiedniej
ścieżki kształcenia w okresie od 1.08.14r.do 30.06.15r. poprzez udział we
wsparciu oferowanym przez SzOK-i.
10. Celem szczegółowym 3 jest wzrost o min. 10% samooceny 105 uczniów 4
publicznych gimnazjów z Gminy Bełchatów i ich motywacji do kontynuowania
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edukacji w okresie od 1.08.14r. do 30.06.15r. poprzez udział we wsparciu
projektowym.
11. Ogólny nadzór nad realizacją projektu należy do kompetencji Koordynatora
Projektu.

§ 2 Definicje
Projekt – przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty” Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wyłoniony w drodze konkursu
otwartego nr POKL/I/9.1.2/13 w oparciu o wniosek o dofinansowanie realizacji projektu
złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.
Beneficjent – Gmina Bełchatów, reprezentowana przez Wójta Gminy, Kamila Ładziaka.
Realizator – Gminny Zespół Obsługi Szkół w Bełchatowie, reprezentowany przez
Dyrektora, Mariolę Czechowską.
Beneficjenci Ostateczni (grupa docelowa, uczestni(cy)/-czki projektu) – osoby
bezpośrednio korzystające ze wsparcia w ramach projektu, wyłonione zgodnie zapisami
dokumentów programowych oraz opisem grupy docelowej zawartym we wniosku
aplikacyjnym.
Biuro Projektu – Gminny Zespół Obsługi Szkół, ul. Tadeusza Kościuszki 13, 97- 400
Bełchatów, tel. (44) 632 47 54, gzosz@ugbelchatow.pl.

II. Zasady rekrutacji
§3

1.

Rekrutacja zasadnicza trwać będzie w okresie od 18 sierpnia do 12 września 2014r.
W przypadku, gdy liczba chętnych do uczestniczenia w danych zajęciach, jest
większa niż zakładana liczba miejsc w danej grupie, pozostałe osoby zostaną
wpisane na listę rezerwową, która będzie uzupełniana także w czasie trwania
projektu, do końca pierwszego semestru roku szkolnego 2014/2015. Osoby
znajdujące się na liście rezerwowej, mogą zostać włączone do projektu w wyniku
rezygnacji uczestni(ka)/-czki z listy zasadniczej.
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2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

Dostęp do projektu jest otwarty dla każdego ucznia przedmiotowych szkół,
zamieszkującego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa
łódzkiego, zainteresowanego udziałem w projekcie, z zastrzeżeniem pkt. 3.
Warunkiem koniecznym zakwalifikowania ucznia do zajęć z zakresu kompetencji
kluczowych jest posiadanie ostatniej średniej końcowo rocznej na poziomie min. 3,5
lub uzyskanie na koniec poprzedniego roku szkolnego z danych zajęć oceny na
poziomie min. 4,0 (warunek nie dotyczy uczniów klas I, którzy wybiorą zajęcia z j.
niemieckiego). W przypadku uczniów klas pierwszych, którzy wybrali zajęcia
biologiczno-chemiczne wymóg dotyczy oceny z przyrody. W przypadku zajęć
artystycznych wymóg dotyczy oceny z muzyki lub plastyki;
Przyjęcie ucznia do udziału w danych zajęciach będzie możliwe pod warunkiem
nieuczestniczenia przez niego w przedmiotowych zajęciach poza szkołą.
O miejscu na liście rekrutacyjnej decyduje kryterium dochodowe, a następnie
kolejność zgłoszenia, z zastrzeżeniem pkt. 6.
Realizator priorytetowo traktuje udział chłopców w zajęciach z j. polskiego i j.
angielskiego i na te zajęcia będą oni przyjmowani w pierwszej kolejności.
Rekrutacja ma charakter otwarty i jawny, przebiega z zachowaniem zasady
równości szans (w tym płci).
Zgłoszenia uczniów, chętnych do udziału w projekcie będą przyjmowane na
formularzach zgłoszeniowych w okresie 18 sierpnia – 12 września 2014r. w
sekretariatach gimnazjów. Dopuszcza się zgłoszenie 1 osoby do więcej niż 1 grupy.
Kwalifikowalność uczniów zostanie potwierdzona przez przedstawiciel(i)/-ki
ustawow(ych)/-e w złożonych oświadczeniach.
W celu przyjęcia do projektu ucznia niezbędne będzie podpisanie przez
przedstawiciel(a)/-kę ustawow(ego)/-ą uczestni(ka)/-czki projektu, w jego imieniu i
na jego rzecz, Deklaracji uczestnictwa w projekcie, której wzór stanowi Załącznik nr
1, przy czym przedstawiciel/-ka ustawow(y)/-a ponosi prawną odpowiedzialność za
realizację zobowiązań wynikających z powyższej Deklaracji. Załącznikiem do
Deklaracji uczestnictwa w projekcie będzie także Oświadczenie Uczestni(ka)/-czki o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Zakres danych
osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Odmowa podpisania przez przedstawiciel(a)/-kę ustawow(ego)/-ą Deklaracji
uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami będzie równoznaczna z rezygnacją z
udziału dziecka w projekcie.

II. Zasady organizacji oraz uczestnictwa w projekcie
§ 4 Opis planowanych działań
1. Zajęcia w ramach projektu, dla uczestni(ków)/-czek, przeprowadzone zostaną w okresie
15.09.2014r. – 15.06.2015r. Dla uczniów gimnazjów zostaną zorganizowane:
I.
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne polonistyczne w wymiarze 120 godzin lekcyjnych
(4 grupy, 6 -osobowe) – łącznie 24 miejsc;
II.
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne matematyczne w wymiarze 120 godzin
lekcyjnych (4 grupy, 6 -osobowe) – łącznie 24 miejsc;
III.
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z j. angielskiego w wymiarze 120 godzin
lekcyjnych (4 grupy, 6 -osobowe) – łącznie 24 miejsc;
IV.
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z j. niemieckiego w wymiarze 120 godzin
lekcyjnych (4 grupy, 6 -osobowe) – łącznie 24 miejsc;
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V.
VI.
VII.
VIII.

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne artystyczne w wymiarze 120 godzin lekcyjnych (4
grupy, 6 -osobowe) – łącznie 24 miejsc;
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne biologiczno-chemiczne w wymiarze 120 godzin
lekcyjnych (4 grupy, 6 -osobowe) – łącznie 24 miejsc;
Warsztatowe zajęcia aktywizacyjne w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery w
wymiarze 120 godzin lekcyjnych (4 grupy) dla wszystkich uczniów III klas;
Indywidualne konsultacje z uczniami III klas w ramach Szkolnych Ośrodków
Kariery w wymiarze 136 godzin lekcyjnych (po 2 godzinie lekcyjnej na osobę).

2. Uczestni(cy)/-czki będą korzystać z nowoczesnych pomocy i sprzętu dydaktycznego.
3. Uczestni(cy)/-czki otrzymają materiały piśmiennicze, które staną się ich własnością po
ukończeniu projektu.
4. Zajęcia, w tym z przedmiotów ścisłych, realizowane będą w sposób znoszący stereotypy
ze względu na płeć.
5. Zajęcia prowadzone będą poza godzinami obowiązkowych zajęć szkolnych.
6. Wyposażenie i sprzęt oraz pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu pozostaną
w szkołach, będą służyły celom dydaktycznym w ramach statutowej działalności Gminy
Bełchatów.
§ 5 Uczestnictwo w projekcie
1. Uczestni(k)/-czka projektu zobowiązan(y)/-a jest do uczestnictwa we wszystkich
zajęciach w czasie trwania projektu.
2. Obecność uczestni(ka)/-czki sprawdzana będzie na każdych zajęciach przez nauczyciela
prowadzącego.
3. Dopuszczalna ilość nieobecności na zajęciach nie może przekroczyć 40% liczby godzin
lekcyjnych przewidzianych dla każdego uczestni(ka)/-czki w danej grupie.
4. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby nieobecności przez uczestni(ka)/-czkę,
jest on/ona skreślan(y)/-a z listy danych zajęć. Jeśli osoba jest uczestni(kiem)/-czką
tylko tych zajęć, traci ona status uczestni(ka)/-czki projektu.
5. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia osoby z udziału w danych zajęciach ma ona
obowiązek zwrócić materiały dydaktyczne, a jej miejsce zajmują kolejno osoby z listy
rezerwowej.
6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, przedstawiciel/ka ustawowy/a
uczestni(ka)/-czki projektu ma obowiązek przedstawić pisemnie powody rezygnacji.
7. Warunkiem ukończenia projektu i uzyskania dyplomu jest wymagana frekwencja oraz
uzyskanie pozytywnej opinii nauczyciela prowadzącego o poczynionych postępach.
8. Uczestni(cy)/-czki zobowiązan(i)/-e są do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej na początku i
końcu projektu i i wzięcia udziału w ewentualnych badaniach ankietowych, w tym
przeprowadzanych po zakończeniu udziału w projekcie.
9. Ankietę ewaluacyjną uczniowie gimnazjum wypełniają samodzielnie.
10. Uczestni(cy)/-czki zobowiązan(i)/-e są do udzielania wszelkich informacji dotyczących
rezultatów ich uczestnictwa w projekcie oraz mających na celu monitoring ich udziału w
projekcie i ocenę skuteczności działań podjętych w ramach projektu.
11. Za wymienione obowiązki ciążące na uczestni(ku)/-czce projektu pełną odpowiedzialność
ponosi jego przedstawiciel/-ka ustawow(y)/-a.

§ 7 Monitoring

GMINA BEŁCHATÓW
BENEFICJENT PROJEKTU

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Bełchatowie
REALIZATOR PROJEKTU

BIURO PROJEKTU Gminny Zespół Obsługi Szkół w Bełchatowie, ul. Tadeusza Kościuszki 13, 97- 400 Bełchatów, tel. (44) 632 47 54, gzosz@ugbelchatow.pl

Projekt „Akademia kompetencji kluczowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Nauczyciele prowadzący prowadzą bieżący monitoring osiągnięć uczniów na zajęciach,
którego podsumowaniem będzie opinia o każd(ym)/-ej uczestni(ku)/-czce wydana na
zakończenie projektu. Monitorowanie dostosowania sposobu udzielania wsparcia do
oczekiwań uczniów odbywać się będzie poprzez obserwacje i rozmowy z uczestni(kami)/czkami, ich rodzicami i kadrą, ankietę monitorującą,, bieżące hospitacje zajęć,
monitoring frekwencji uczestni(ków)/-czek poszczególnych zajęć i konsultuje przyczyny
nieobecności.
2. W przypadku, gdy uczeń przekroczy dopuszczalne 40% nieobecności, fakt ten zgłaszany
jest niezwłocznie przez nauczyciela prowadzącego do Biura projektu. Wraz z informacją
nauczyciel przekazuje do Biura projektu dane osoby z listy rezerwowej, która zastąpi
wykluczonego z zajęć ucznia. Jeśli osoba nie jest uczestni(kiem)/-czką projektu,
przekazywane są jej dane z potwierdzeniem kwalifikowalności do udziału w projekcie.
3. W przypadku, gdy osoba z listy rezerwowej nie była wcześniej uczestni(kiem)/-czką
projektu, z jej przedstawicielem/-ką ustawowym/-ą podpisana zostanie Deklaracja
uczestnictwa w projekcie.
4. Okresowe kontrole zajęć prowadzone są przez Koordynatora Projektu.

§ 8 Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.09.2014 r. i może ulec zmianie. Zmiana
regulaminu odbywa się poprzez publikację na stronie internetowej Realizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
dokumenty programowe oraz zasady regulujące wdrażanie Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, a także odpowiednie akty prawa krajowego i Wspólnot Europejskich.

Zatwierdzam:
Mariola Czechowska

Dyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół w Bełchatowie

Aleksandra Rafalska

Koordynator Projektu
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