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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

,,EDUKACJA KLUCZEM ROZWOJU" 

§ 1  
1. Projekt ,,Edukacja kluczem rozwoju" realizowany jest przez Gminę Łaszczów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  
w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej:  
12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje. Numer i nazwa Działania: 12.2 Kształcenie ogólne. 
Okres realizacji projektu: od 24.04.2018 r. do 31.12.2019 r., Typ projektu: I-lit. a, b, c). Zakres 
interwencji (dominujący): Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, 
zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz 
kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem 
formalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie 
kształcenia i szkolenia. 

2. Biuro projektu znajduje się na terenie woj. lubelskiego, w Gminie Łaszczów, Łaszczów,  
ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów, tel. 84/6611505 (Urząd Miejski w Łaszczowie) z dostępną 
dokumentacją wdrażanego projektu oraz kluczowym personelem realizującym projekt. 

3. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych  
9-12 RPO WL 2014-2020. 

  
§ 2 / Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników zwanych 
dalej „Beneficjentami Ostatecznymi” oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. „Edukacja 
kluczem rozwoju” zwanego dalej Projektem. 

2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych. 
3. Projekt zakłada udział Beneficjentów Ostatecznych: 181 uczniów i 22 nauczycieli (Szkoły 

Podstawowej w Łaszczowie, Szkoły Podstawowej w Nabrożu-Kolonii i Szkoły Podstawowej 
w Zimnie). 

4. Realizatorem projektu jest Gmina Łaszczów. 
5. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny. 
6. Projekt realizowany jest od 24.04.2018 r. do 31.12.2019 r. przez Gminę Łaszczów. 
7. Zajęcia dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli będą prowadzone zgodnie z opracowanym 

harmonogramem poszczególnych zajęć przez cały okres realizacji projektu – Harmonogram 
realizacji zajęć - Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

    
§ 3 / Cel Projektu 

1. Celem głównym Projektu jest rozwój u uczniów kompetencji kluczowych: porozumiewania 
się w j. obcych, informatycznych, matematyczno – przyrodniczych z uwzględnieniem rozwoju 
właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej, organizacji zajęć 
specjalistycznych, prowadzonych w celu stymulowania rozwoju poznawczego i kompetencji 
społecznych, zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych. 
Grupą docelową jest 181 uczniów (88K, 93M) oraz wzrost kompetencji 22 nauczycieli (18K, 
4M). W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania: zajęcia dydaktyczno – 
wyrównawcze i rozwijające z matematyki, języka angielskiego oraz rozwijające z informatyki, 
przyrody i chemii.  

2. Cel Projektu wpisuje się w cel RPO WL ,,Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, 
właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego 
podejścia do ucznia, szczególnie za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" projekt zakłada 
m.in. realizację zajęć z: 
1) z kompetencji kluczowych dla uczniów (między innymi ICT, przyroda, nauki 

matematyczno - przyrodnicze, języki obce, biologia, fizyka, chemia, geografia), 
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2) rozwijających postawy typu kreatywność i praca w grupie (między innymi poprzez zajęcia 
z programowania, które uczą innowacyjności, kreatywnego rozwiązywania problemów 
oraz pracy zespołowej), 

3) z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego oraz wsparcia specjalistycznego, co 
ułatwi dalszy rozwój uczniów i docelowo zwiększy ich szanse na rynku pracy. 

3. Założone cele zostaną osiągnięte poprzez realizację zajęć do 31.12.2019 r. 
  

§ 4 / Zakres realizacji 
1. Zajęcie rozwijające z matematyki.  

1) Zajęcia skierowane do 48 Uczniów (23 Kobiet, 25 Mężczyzn) ze Szkół biorących udział  

w Projekcie. Zajęcia przyczynią się do kształtowania i rozwijania kompetencji Uczniów  

w zakresie przedmiotu matematyka. Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy matematycznej, 

uczenie logicznego myślenia, rozbudzanie zainteresowań matematycznych poprzez 

rozwiązywanie zadań nietypowych, które treścią i stopniem trudności wykraczają poza 

podstawę programowa. Zajęcia raz w tygodniu po 2 godz. każda grupa. 

2) Rozkład grup i liczebność Uczniów: 

Szkoła 
Ilość 
grup 

Łączna 
ilość godz. 

Klasa 
Liczba 
dzieci 

Ilość 
Kobiet 

Ilość 
Mężczyzn 

Liczba 
godz.  

Nabróż 1 64 IV-VI 8 5 3 64 
Łaszczów 1 64 I-III 10 3 7 192 
Łaszczów 1 64 IV-VI 10 6 4 
Łaszczów 1 64 VII-VIII 10 5 5 

Zimno 1 64 I-III 6 3 3 128 
Zimno 1 64 VI-VIII 4 1 3 

RAZEM 6 grup 384 godz. - 48 23 25 384 godz. 

2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki  

1) Zadanie skierowane do 15 Uczniów (7 Kobiet, 8 Mężczyzn) ze Szkoły Podstawowej  
w Łaszczowie. Przewidziane w ramach Projektu zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  
z matematyki mają na celu wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie realizacji 
treści programowej dla Uczniów mających trudności z opanowaniem wymagań 
edukacyjnych. Zajęcia raz w tygodniu po 2 godz. każda grupa. 

2) Rozkład grup i liczebność Uczniów: 

Szkoła 
Ilość 
grup 

Łączna 
ilość godz. 

Klasa 
Liczba 
dzieci 

Ilość 
Kobiet 

Ilość 
Mężczyzn 

Liczba 
godz. 

Łaszczów 1 64 I-III 5 3 2 128 
Łaszczów 1 64 I-III 5 3 2 
Łaszczów 1 64 IV-VII 5 1 4 64 

RAZEM 3 grup 192 godz. - 15 7 8 192 godz. 

3. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego  

1) Zajęcia skierowane do 36 Uczniów (20 Kobiet, 16 Mężczyzn) ze Szkół biorących udział w 
Projekcie. Głównym celem zajęć jest podniesienie poziomu kompetencji językowych: 
mówienia, słuchania, pisania, czytania, rozwijanie ciekawości poznawczej i aktywności 
intelektualnej Uczniów.  Zajęcia raz w tygodniu po 2 godz. każda grupa. 

2) Rozkład grup i liczebność Uczniów: 

Szkoła 
Ilość 
grup 

Łączna 
ilość godz. 

Klasa 
Liczba 
dzieci 

Ilość 
Kobiet 

Ilość 
Mężczyzn 

Liczba 
godz.   

Nabróż 1 64 I-III 8 5 3  
Nabróż  1 64 I-III 8 5 3 128 

Łaszczów 1 64 IV-VI 10 5 5  
Łaszczów 1 64 VII-VIII 10 5 5 128 

RAZEM 4 grup 256 godz. - 36 20 16 256 godz. 
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4. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j.angielskiego  

1) Zajęcia skierowane do 19 Uczniów (10 Kobiet, 9 Mężczyzn) ze Szkół biorących udział  
w Projekcie przejawiających trudności w opanowaniu podstawy treści programowej  
z języka angielskiego. Zajęcia mają na celu uzyskanie lepszych wyników w nauce poprzez 
zastosowanie innowacyjnych metod pracy z Uczniem m.in. z wykorzystaniem sprzętów 
TIK i materiałów dydaktycznych zakupionych w ramach Projektu (laptopy, gry 
edukacyjne, tablice interaktywne) oraz skuteczne używanie języka w codziennych 
sytuacjach. Zajęcia raz w tygodniu po 2 godz. każda grupa. 

2) Rozkład grup i liczebność Uczniów: 

Szkoła 
Ilość 
grup 

Łączna 
ilość 
godz. 

Klasa 
Liczba 
dzieci 

Ilość 
Kobiet 

Ilość 
Mężczyzn 

Liczba 
godz. 

Łaszczów 1 64 IV-VI 5 2 3 64 
Zimno 1 64 I-III 6 3 3 128 
Zimno  1 64 VI-VIII 8 3 5 

RAZEM 3 grup 192 godz. - 19 8 11 192 godz. 

5. Zajęcia rozwijające z informatyki z elementami programowania  

1) Zajęcia skierowane do 42 Uczniów (20 Kobiet, 22 Mężczyzn) ze Szkół biorących udział  
w Projekcie. Zajęcia realizowane w grupach w salach dydaktycznych, doposażonych  
w ramach Projektu z wykorzystaniem zakupionych sprzętów TIK. Głównym celem jest 
rozwijanie uzdolnień Uczniów zainteresowanych informatyką, poznanie nowego 
oprogramowania, rozwijanie wyobraźni, samodzielnego myślenia, rozwiązywanie 
problemów i wyciągania logicznych wniosków poprzez wprowadzenie do programu zajęć 
elementów programowania. Zajęcia raz w tygodniu po 2 godz. każda grupa. 

2) Rozkład grup i liczebność Uczniów: 

Szkoła 
Ilość 
grup 

Łączna 
ilość godz. 

Klasa 
Liczba 
dzieci 

Ilość 
Kobiet 

Ilość 
Mężczyzn 

Liczba 
godz.   

Łaszczów 1 64 IV-VI 10 5 5 192 
Łaszczów 1 64 IV-VI 10 5 5 
Łaszczów 1 64 VII-VIII 10 5 5 

Zimno 1 64 IV-VIII 6 3 3 128 
Zimno 1 64 IV-VIII 6 2 4 

RAZEM 5 grup 320 godz. - 42 20 22 320 godz. 

6. Zajęcia rozwijające przyrodnicze z elementami eksperymentu  

1) Zajęcia skierowane do 10 Uczniów (5 Kobiet, 5 Mężczyzn) ze Szkoły w Łaszczowie 
przejawiających zainteresowania i uzdolnienia z dziedzin nauk przyrodniczych. Zajęcia 
przyczynią się do kształtowania i rozwijania kompetencji Uczniów w zakresie przedmiotu 
przyroda. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, sprzętu 
zakupionego do przeprowadzenia doświadczeń i eksperymentów z wykorzystaniem 
narzędzi TIK zakupionego  w ramach realizacji Projektu. Program zajęć promuje pracę 
zespołową, przeprowadzanie eksperymentów i doświadczeń, kształtowanie 
pomysłowości, pracę w terenie. Zajęcia raz w tygodniu po 2 godz. każda grupa. 

2) Rozkład grup i liczebność Uczniów: 

Szkoła 
Ilość 
grup 

Łączna ilość 
godz. 

Klasa 
Liczba 
dzieci 

Ilość 
Kobiet 

Ilość 
Mężczyzn 

Liczba 
godz. 

Łaszczów 1 64 IV-VI 10 5 5 64 
RAZEM 1 grup 64 godz. - 10 5 5 64 godz. 

7. Zajęcia rozwijające z chemii z elementami eksperymentu  

1) Zajęcia skierowane do 8 Uczniów (3 Kobiet, 5 Mężczyzn) ze Szkoły w Zimnie 
przejawiających zainteresowania i uzdolnienia z dziedzin naukami chemicznymi. Zajęcia 
przyczynią się do kształtowania i rozwijania kompetencji Uczniów w zakresie przedmiotu 
chemia. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, sprzętu 
zakupionego do przeprowadzania  doświadczeń i eksperymentów z wykorzystaniem 
narzędzi TIK zakupiony w ramach realizacji  Projektu. Program zajęć promuje pracę 
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zespołową, przeprowadzanie eksperymentów, doświadczeń oraz kształtowanie 
pomysłowości i pracę w terenie.  Zajęcia raz w tygodniu po 2 godz. każda grupa. 

2) Rozkład grup i liczebność Uczniów: 

Szkoła 
Ilość 
grup 

Łączna 
ilość godz. 

Klasa 
Liczba 
dzieci 

Ilość 
Kobiet 

Ilość 
Mężczyzn 

Liczba 
godz.  

Zimno 1 64 VII-VIII 8 3 5 64 
RAZEM 1 grup 64 godz. - 8 3 5 64 godz. 

8. Szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi TIK i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych.   

1) Szkolenia z zakresu kształtowania właściwych postaw wśród Uczniów, kreatywności, 
innowacyjności, pracy w grupie.  

2) Szkolenia skierowane do: 
a) 10 nauczycieli (8 Kobiet, 2 Mężczyzn) ze Szkoły Podstawowej w Łaszczowie, 
b) 7 nauczycieli (6 Kobiet, 1 Mężczyzn) ze Szkoły Podstawowej w Nabrożu-Kolonii 
c) 5 nauczycieli (4 Kobiet, 1 Mężczyzn) ze Szkoły Podstawowej w Zimnie 

3) Celem szkoleń jest podniesienie kompetencyjni cyfrowych nauczycieli wszystkich 
przedmiotów, w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionego do Szkół w ramach 
Projektu (tablica interaktywna, laptop, wizualizer) włączania tych narzędzi do nauczania 
przedmiotów z wykorzystaniem programów multimedialnych wspomagających 
nauczanie dydaktyczne serwisów interaktywnych także w trakcie zajęć prowadzonych  
z Uczniem z niepełnosprawnością.  

4) Szkolenia podnoszące kwalifikacje i kompetencje nauczycieli w zakresie efektywności  
i kreatywności wykorzystywania narzędzi TIK w pracy dydaktycznej nauczania metodą 
eksperymentu oraz samodzielnego tworzenia zasobów edukacyjnych i wykorzystywania 
ich w nauczaniu przedmiotów. Zakres szkolenia obejmuje również tematykę dotycząca 
rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 
Uczniów ze specjalności potrzeb edukacyjnych i efektywnego stosowania pomocy 
dydaktycznych w pracy z Uczniem.  

5) Tematyka szkolenia:  
a) Szkolenie Nr 1 – Indywidualizacja procesu kształcenia (Praca w uczniem zdolnym  

i mającym trudności w uczeniu się).  
b) Szkolenie Nr 2 – Kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z narzędzi TIK.  
c) Szkolenie Nr 3 – Techniki uczenia się i motywacja.  

 
§ 5 / Ogólne zasady naboru, doboru uczestników projektu 

1. Ogólne zasady:  
1) Wsparciem zostaną objęci uczniowie ze szkół: Szkoły Podstawowej w Łaszczowie, Szkoły 

Podstawowej w Nabrożu-Kolonii oraz Szkoły Podstawowej w Zimnie, których 
rodzice/opiekunowie prawni wyrazili chęć udziału dziecka w projekcie.  

2) Komisja Rekrutacyjna (składająca się z 3 nauczycieli) w każdej ze Szkół biorących udział 
w projekcie dokona rekrutacji uczestników projektu. Informacje o rekrutacji umieszczone 
zostaną na stronie Gminy Łaszczów (www.laszczow.pl) oraz na stronach internetowych  
każdej ze szkół. 

3) Rodzice/opiekunowie prawni wypełniają dokumenty rekrutacyjne: formularz 
zgłoszeniowy, deklarację uczestnictwa i oświadczenie uczestnika projektu, które 
przyjmowane będą w sekretariatach Szkół. Komisja Rekrutacyjna stworzy listę osób 
zakwalifikowanych do projektu na zajęcia oraz listę rezerwową. Uczeń może uczestniczyć 
w kilku zajęciach. Zajęcia prowadzone będą w systemie popołudniowym i przed zajęciami 
szkolnymi. Typ wsparcia oraz zakres projektu nie wymaga określenia większej ilości 
kryteriów oraz skomplikowanego procesu rekrutacji. 

4) W razie większej liczby chętnych niż miejsc przewidzianych w projekcie będą tworzone 
listy rezerwowe, z których będą kwalifikowane do projektu osoby w razie rezygnacji lub 
skreślenia uczestnika z listy podstawowej.  

http://www.laszczow.pl/
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5) W przypadku trudności w procesie rekrutacji uczniów Wnioskodawca zorganizuje 
dodatkowe spotkania z rodzicami uczniów, bądź z nauczycielami i ewentualnie wydłuży 
proces rekrutacji.   

6) Regulamin uczestnictwa w projekcie „Edukacja kluczem rozwoju” wraz z załącznikami  
będą dostępne na stronach internetowych Gminy Łaszczów (www.laszczow.pl) oraz  
stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie. Ponadto wersje papierowe 
dokumentów dostępne będą w sekretariatach szkół i Biurze projektu (Urząd Miejski  
w Łaszczowie). 

7) Ryzyko trudności w rekrutacji zostało zminimalizowane poprzez konsultacje 
przeprowadzone wśród rodziców/opiekunów uczniów i wśród nauczycieli podczas 
przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej.   

8) Kryteria rekrutacyjne odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby grupy docelowej, 
w tym konieczność wsparcia grup defaworyzowanych, zgodnie z zapisami wniosku  
o dofinansowanie projektu.  

2. Rekrutacja uczniów: 
1) Nabór dokumentów rekrutacyjnych uczniów do projektu przeprowadzony zostanie od 

28-03-2019 r. do 02-04-2019 r. 
2) Regulamin uczestnictwa w projekcie „Edukacja kluczem rozwoju” wraz z załącznikami  

będą dostępne na stronach internetowych Gminy Łaszczów (www.laszczow.pl) oraz  
stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie. Ponadto wersje papierowe 
dokumentów dostępne będą w sekretariatach szkół i Biurze projektu (Urząd Miejski  
w Łaszczowie). 

3) Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w sekretariatach Szkół.  
4) Kryteria podstawowe rekrutacji uczniów „Beneficjentem ostatecznym projektu może być 

uczeń, który”: 
a) Posiada status ucznia szkoły objętej projektem (Szkoły Podstawowej w Łaszczowie, 

Szkoły Podstawowej w Nabrożu-Kolonii, Szkoły Podstawowej w Zimnie) - weryfikacja 
na podstawie listy uczniów w/w Szkół.  

b) Złoży w wyznaczonym terminie:  
1) Formularz zgłoszeniowy – Załącznik nr 2 do Regulaminu  
2) Deklarację uczestnictwa w projekcie – Załącznik nr 3 do Regulaminu  
3) Oświadczenie uczestnika projektu – Załącznik nr 4 do Regulaminu  

c) Ustalenie przez Komisję Rekrutacyjną listy uczniów zakwalifikowanych do projektu 
nastąpi w terminie do dnia: 03-04-2019 r. 

d) W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc nastąpi podanie informacji  
o konieczności złożenia dodatkowej dokumentacji, w terminie do dnia: 04-04-2019 r. 
(Opinia nauczyciela uczącego danego przedmiotu o zakwalifikowaniu ucznia na 
zajęcia rozwijające lub zajęcia wyrównawcze na podstawie wyników nauczania  
z danego przedmiotu - Załącznik nr 5 do Regulaminu oraz Opinia wychowawcy  
o potrzebie objęcia ucznia wsparciem w ramach projektu ,,Edukacja kluczem rozwoju" 
– Załącznik nr 6 do Regulaminu). W pierwszej kolejności na zajęcia przyjmowani będą 
uczniowie osiągający bardzo niskie i bardzo wysokie wyniki.  

e) Ustalenie listy osób zakwalifikowanych do projektu na zajęcia oraz listy rezerwowej 
nastąpi w terminie do dnia: 05-04-2019 r.  

f) Informacja o osobach zakwalifikowanych do projektu na zajęcia oraz lista rezerwowa  
dostępna będzie w sekretariatach Szkół oraz w Biurze Projektu w terminie od dnia  
05-04-2019 r. 

3. Rekrutacja nauczycieli 
1) Nabór dokumentów rekrutacyjnych nauczycieli do projektu przeprowadzony będzie  

w okresie od 28-03-2019 r., do 02-04-2019 r. Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą  
w sekretariatach szkół oraz w biurze projektu, jak również na stronach internetowych 
szkół i Gminy Łaszczów (www.laszczow.pl) 

2) Zainteresowani nauczyciele mogą składać dokumenty rekrutacyjne o których mowa  
w § 5 pkt 1 ppkt 3 w terminie do dnia 02-04-2019 r.. Komisja Rekrutacyjna o której mowa 

http://www.laszczow.pl/
http://www.laszczow.pl/
http://www.laszczow.pl/
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w § 5 pkt 1 ppkt 2 Regulaminu na podstawie złożonych dokumentów sporządzi listę osób 
przyjętych, które poda do wiadomości najpóźniej do dnia 05-04-2019 r.. Lista osób 
przyjętych dostępna będzie w biurze projektu i w sekretariatach szkół.  

3) Kryteria podstawowe rekrutacji nauczycieli – „Beneficjentem ostatecznym projektu może 
być nauczyciel, który spełnia następujące kryteria”: 
a) Posiada status nauczyciela jednej ze szkół objętych projektem potwierdzony przez 

Dyrektora Szkoły (potwierdzenie statusu znajduje się na drugiej stronie formularza 
zgłoszeniowego w Załączniku nr 7 do Regulaminu). 

b) Złoży w wyznaczonym terminie formularz zgłoszeniowy – Załącznik nr 7 do 
Regulaminu 

c) Złoży w wyznaczonym terminie deklarację uczestnictwa w projekcie – Załącznik nr  
8 do Regulaminu  

d) Złoży w wyznaczonym terminie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych: oświadczenie uczestnika projektu - Załącznik nr 4 do Regulaminu  

4) Ustalenie przez Komisję Rekrutacyjną listy nauczycieli zakwalifikowanych do projektu 
nastąpi w terminie do dnia 03-04-2019 r 

5) W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc nastąpi podanie informacji  
o konieczności złożenia dodatkowej dokumentacji w terminie do dnia 04-04-2019 r. -  
w postaci opinii dyrektora szkoły dotyczącej udziału nauczyciela w szkoleniu - Załącznik 
nr 9 do Regulaminu, która decydować będzie o zakwalifikowania uczestnika.  

6) Ustalenie listy nauczycieli przyjętych na szkolenia i lista rezerwowych nastąpi nie później 
niż w dniu 05-04-2019 r. Informacja o przyjętych na szkolenia i o liście rezerwowej 
podana zostanie do publicznej wiadomości w sekretariatach szkół oraz w biurze projektu.  

7) Jeżeli liczba chętnych jest mniejsza lub równa liczbie miejsc, brane będą pod uwagę tylko 
kryteria podstawowe. 

 
§ 6 / Prawa Beneficjenta Ostatecznego 

Każdy Beneficjent Ostateczny ma prawo do: 
1. Udziału w zajęciach/szkoleniach, na które się zakwalifikował,  
2. Korzystania z pomocy dydaktycznych, programów komputerowych i innych pomocy 

zakupionych w ramach projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
3. Zgłaszania wszelkich sytuacji zakłócających udział Beneficjenta Ostatecznego w zajęciach. 
  

§ 7 / Obowiązki Beneficjenta Ostatecznego 
1. Każdy Beneficjent Ostateczny, a w przypadku uczniów rodzic/opiekun prawny zobowiązuje 

się do: 
1) złożenia podpisanego kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, 
2) bieżącego informowania o wszelkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział 

Beneficjenta Ostatecznego w Projekcie, 
3) systematycznego uczęszczania na zajęcia realizowane w ramach projektu (nauczyciele) 
4) mobilizowania i wspierania dziecka w systematycznym uczęszczaniu na realizowane 

w ramach projektu zajęcia (rodzice/opiekunowie prawni), 
5) usprawiedliwiania wszystkich nieobecności Beneficjenta Ostatecznego u osoby 

prowadzącej zajęcia w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia – usprawiedliwienie  
nieobecności Beneficjenta Ostatecznego - Załącznik nr 10 do Regulaminu. 

2. Dopuszczalny próg nieobecności na zajęciach i szkoleniach wynosi 20% jednostek 
zajęciowych w stosunku do całości przedsięwzięcia. Przekroczenie tego progu skutkuje 
skreśleniem z listy uczestników projektu - w takiej sytuacji na miejsce uczestnika skreślonego 
do projektu zostaje zakwalifikowany uczestnik z listy rezerwowej (Lista obecności - Załącznik 
nr 11 do Regulaminu) 

3. Beneficjenci Ostateczni objęci wsparciem w ramach wskazanych zadań są zobowiązani 
do pisania testów początkowych i końcowych. 

4. Beneficjenci Ostateczni podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 
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5. Beneficjent ostateczny zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji projektu 
osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu.  

   
§ 8 / Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

Beneficjent Ostateczny ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie w przypadku gdy: 
1. Rezygnacja została zgłoszona u osoby prowadzącej zajęcia na 2 dni przed planowanym 

rozpoczęciem realizacji projektu, 
2. Rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zdrowotnymi, w takim 

przypadku nauczyciel lub rodzic/prawny opiekun ucznia jest zobowiązany do złożenia 
pisemnej rezygnacji w terminie 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących 
konieczność rezygnacji, należy podać powody rezygnacji, przedstawić stosowny dowód na ich 
poparcie, np. zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający zmianę miejsca 
zamieszkania - rezygnacja z udziału w projekcie - Załącznik nr 12 do Regulaminu. 
  

§ 9 / Postanowienia końcowe 
1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Wnioskodawcy - Gminy Łaszczów. 
2. Treść regulaminu Projektu jest dostępna na stronach internetowych szkół biorących udział w 

projekcie oraz Gminy Łaszczów. 
3. Dokumentacja Projektu przechowywana jest w Biurze Projektu (Urząd Miejski w Łaszczowie, 

Łaszczów, ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów).  
4. Gmina Łaszczów zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.  
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 
   
 
 
 
Łaszczów, 27-03-2019 r.      
 
 
Załączniki do rekrutacji uczniów: 
1. Załącznik nr 2 – Formularza zgłoszeniowy  
2. Załącznik nr 3 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie Szkoła Podstawowa w Łaszczowie 
3. Załącznik nr 3 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie Szkoła Podstawowa w Nabrożu-Kolonii 
4. Załącznik nr 3 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie Szkoła Podstawowa w Zimnie  
5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu  
6. Załącznik nr 5 – Opinia nauczyciela uczącego danego przedmiotu o zakwalifikowaniu ucznia 

na zajęcia rozwijające lub zajęcia wyrównawcze na podstawie wyników nauczania z danego 
przedmiotu  

7. Załącznik nr 6 – Opinia wychowawcy o potrzebie objęcia ucznia wsparciem w ramach 
projektu ,,Edukacja kluczem rozwoju"  

 
Załączniki do rekrutacji nauczycieli: 
1. Załącznik nr 7 – Formularz zgłoszeniowy  
2. Załącznik nr 8 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie 
3. Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu  
4. Załącznik nr 9 – Opinia dyrektora szkoły dotycząca udziału nauczyciela w szkoleniu  
 
Pozostałe załączniki: 
1. Załącznik nr 1 – Harmonogram realizacji zajęć 
2. Załącznik nr 10 – Usprawiedliwienie nieobecności Beneficjenta Ostatecznego  
3. Załącznik nr 11 – Lista obecności  
4. Załącznik nr 12 – Rezygnacja z udziału w projekcie 
  


