REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
klas I-III w szkołach podstawowych w Gminie Lubin”
I. Słowniczek pojęć
a) Projekt to zorganizowany ciąg działań ludzkich, zmierzające do osiągnięcia założonego celu
i rezultatów, zawarte w skończonym przedziale czasu z wyróżnionym początkiem i końcem,
realizowany najczęściej zespołowo, z wykorzystaniem skończonej ilości zasobów.
W niniejszym regulaminie pod pojęciem „Projekt” rozumie się zadanie pn. „Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania klas I – III w szkołach podstawowych w Gminie Lubin”.
b) Zespół projektowy to grupa osób powołana odrębnym zarządzaniem Wójta Gminy Lubin,
która odpowiada za realizację projektu.
c) Realizator Projektu - Gmina Lubin
d) Zaplanowana ścieżka uczestnictwa -przygotowany przez osobę prowadzącą zajęcia
indywidualny plan działań będący odpowiedzią na diagnozę problemów lub potrzeb.
e) Uczestnik/uczestniczka projektu- osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie na
podstawie Listy uczestników/uczestniczek projektu (beneficjenci ostateczni).
II. Postanowienia ogólne
1. Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w szkołach
podstawowych w Gminie Lubin”, realizowany jest przez Gminę Lubin w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie,
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 zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01.09.2011r. do dnia 31.08.2013r. na terenie
Gminy Lubin.
3. Udział w Projekcie jest dobrowolny.
4. Zakres wsparcia:
a) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym
zagrożonych dysleksją
b) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
c) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
d) Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami
komunikacji społecznej
e) Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
f) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów/uczennic wybitnie uzdolnionych
z zakresu muzyki (w tym także z zakresu tańca)
g) Zajęcia rozwijające uczniów/uczennic wybitnie uzdolnionych matematycznie
i przyrodniczo
h) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów/uczennic wybitnie uzdolnionych
plastycznie
i) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów/uczennic wybitnie uzdolnionych
przyrodniczo
j) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów/uczennic wybitnie uzdolnionych
polonistycznie
k) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów/uczennic wybitnie uzdolnionych koło szachowe
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II. Uczestnicy/uczestniczki Projektu
1. Projekt zakłada uczestnictwo 194 uczniów/uczennic – beneficjentów ostatecznych
w ramach, którego udzielone zostanie im wparcie w postaci dodatkowych zajęć
dydaktyczno- wyrównawczo- profilaktycznych zgodnych z indywidualnymi potrzebami
i możliwościami edukacyjnymi- rozwojowymi.
2. W Projekcie mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie/uczennice klas I-III uczęszczający/e
do Szkół Podstawowych którego organem prowadzącym jest Gmina Lubin wyrażający chęć
udziału i u których zdiagnozowano określone problemy oraz potrzeby.
III. Rekrutacja
1. Rekrutację prowadzi Zespół projektowy.
2. Rodzic/ opiekun prawny dziecka
będącego kandydatem do udziału w Projekcie
w momencie zgłoszenia powinien dostarczyć do Koordynatora szkolnego lub Biura Projektu
kompletne i czytelnie wypełnione oraz podpisane dokumenty:
a) deklaracja uczestnictwa w Projekcie
b) regulamin uczestnictwa w Projekcie
c) oświadczenia
3. Wzory wymaganych wyżej dokumentów dostępne są:
a) na stronach internetowych:
- www.gmina.lubin.pl,
- www.sp.siedlce.gm.lubin.w.interia.pl,
- www.sprawszowka.edu.pl,
- www.szklarygorne.pl,
- www.spniemstow.edupage.org,
- www.spkrzeczynwielki.pl,
b) w sekretariatach szkół podstawowych objętych Projektem,
c) w Biurze Projektu (pokój nr 2 w siedzibie Urzędu Gminy Lubin ul. Władysława
Łokietka 6a, 59- 300 Lubin).
4. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły, aż do zakwalifikowania planowanej liczby
dzieci. Na potrzeby Projektu sporządzone zostaną:
a) Lista zakwalifikowanych uczestników/uczestniczek Projektu,
b) Lista rezerwowa uczestników/uczestniczek Projektu.
5. Kandydat do udziału w Projekcie, aby stać się uczestnikiem/uczestniczką Projektu musi
spełniać następujące kryteria:
a) uczęszczać do klas I- III Szkoły Podstawowej jednej ze Szkół Podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Lubin
b) posiadać diagnozę problemów lub potrzeb.
6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przez uczestnika/uczestniczkę
Projektu lub zakończenia przez niego zaplanowanej ścieżki uczestnictwa, na jego miejsce
zostanie zakwalifikowana nowa osoba z Listy rezerwowej lub spełniająca kryteria nin.
regulaminu zawarte w punkcie III.
IV. Uprawnienia i obowiązki uczestniczek/uczestników Projektu i ich rodziców lub prawnych
opiekunów:
1. Uczestnictwo w Projekcie jest nieodpłatne.
2. Rodzice lub opiekunowie prawni zgłaszający ucznia/uczennicę zobowiązują się
do współpracy z realizatorem Projektu.
3. Uczestnik/uczestniczka Projektu jest zobowiązany/a do systematycznego udziału
w zajęciach. Nieobecność musi być usprawiedliwiona przez rodzica lub opiekuna prawnego
w formie pisemnej u nauczyciela prowadzącego zajęcia w terminie 7 dni roboczych licząc
od dnia nieobecności.
4. Skreślenie z listy uczestników/uczestniczek danych zajęć nastąpi w przypadku:
a) 3 nieusprawiedliwionych godzin nieobecności dziecka na zajęciach danego rodzaju,
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b) w przypadku braku współpracy między rodzicem lub opiekunem prawnym
a Realizatorem Projektu w zakresie rozwiązywania problemów powstałych
w procesie edukacji i wychowania dziecka.
5. Zakończenie udziału uczestnika/uczestniczki w Projekcie następuje w przypadku
zakończenia zaplanowanej ścieżki uczestnictwa.
6. Rezygnacja uczestnictwa w projekcie ( ciężka choroba, przeprowadzka lub inny bardzo
ważny powód) wymaga pisemnego potwierdzenia przez rodzica lub opiekuna prawnego
dostarczonego do Biura Projektu w możliwe niezwłocznie od zajścia sytuacji rzutującej na
rezygnację udziału w Projekcie.
7. Rodzice lub prawni opiekunowie panosza odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez
uczestników/uczestniczki Projektu, chyba że szkoda postała wskutek niestarannego
nadzoru.
V. Postanowienia końcowe
Realizator Projektu zastrzega prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie z niezwłocznym
poinformowaniem rodziców/ prawnych opiekunów uczestników/uczestniczek Projektu
w formie ogłoszenia w siedzibie Realizatora Projektu oraz na stronie internetowej
www.gmina.lubin.pl. Zmiany regulaminu są pisemnie akceptowane przez rodziców/opiekunów
prawnych.

Akceptuję warunki ujęte w regulaminie
...................................................................................
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego
...................................................................................
Miejscowość i data
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