REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu”
Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Eksperyment kluczem do wiedzy
i sukcesu”, współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój
dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych)
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020).
Rozdział 1
Słownik pojęć
§ 1.
1.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Uczestnik Projektu - uczestnik zajęć (uczeń/uczennica), zakwalifikowany zgodnie
z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,
2) Liceum Ogólnokształcące – Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jana
Śniadeckiego w Wyszogrodzie, dla której organem prowadzącym jest Powiat Płocki,
3) Projekt – „Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu”,
4) Realizator Projektu – Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie,
5) RPO WM 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
na lata 2014 – 2020.
Rozdział 2
Postanowienia ogólne
§ 2.

1.

Projekt realizowany jest w okresie od 2 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.

2.

W ramach projektu przeprowadzone będą zajęcia pozalekcyjne:

1) Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. II, III – dla uczniów mających problem
z opanowaniem podstaw matematyki, zajęcia realizowane przez zabawę, łamigłówki, prace
z komputerem, prace plastyczne, w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 po 2 grupy
10 osobowe w wymiarze po 1h co drugi tydzień – każda z grup (nabór IX. 2019 oraz
IX.2020);
2) Zajęcia poszerzające kompetencje z języka angielskiego dla uczniów kl. kl.

II, III –

program dla uczniów zdolnych, zakłada rozwijanie podstawowych umiejętności
zintegrowanych, wzbogaca zasób środków językowych, leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych, fonetycznych, w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 po 2 grupy
15 osobowe w wymiarze po 1h w tygodniu – każda z grup (nabór IX. 2019 oraz IX.2020);
3) Zajęcia z Native Speakerem dla uczniów kl. II, III – jako uzupełnienie zajęć poszerzających
kompetencje z języka angielskiego, w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 po 2 grupy
15 osobowe w wymiarze po 1h w tygodniu – każda z grup;
4) Warsztaty umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy – dla uczniów
kl. II, III – w programie m.in. komunikatywność, współpraca w zespole, jak również
umiejętność pracy zespołowej, w roku 2020 oraz 2021 po 2 grupy 10 osobowe w wymiarze
po 2 spotkania 6-cio godzinne – każda z grup (nabór III. 2020 oraz III.2021);
5) Warsztaty „Rozwiązywanie problemów” – dla uczniów kl. II, III - w programie
m.in. techniki, fazy rozwiązywania problemów, narzędzia skutecznego rozwiązywania
problemów,

metodyka

rozwiązywania

problemów,

w

roku

2020

oraz

2021

po 2 grupy 10 osobowe w wymiarze po 2 spotkania 6-cio godzinne – każda
z grup (nabór III. 2020 oraz III.2021);
6) Warsztaty kreatywności, innowacyjności i umiejętności uczenia się – dla uczniów kl. II, III
– w programie mi.in. podstawy efektywnego uczenia się, techniki relaksacyjne, ćwiczenia
mnemotechnicze, w roku 2020 oraz 2021 po 2 grupy 10 osobowe w wymiarze
po 2 spotkania 6-cio godzinne – każda z grup (nabór III. 2020 oraz III.2021);
7) Wycieczka naukowa do Centrum Nauk Kopernik w Warszawie dla uczniów kl. II, III –
zajęcia związane z przeprowadzaniem eksperymentów w laboratorium chemicznym,
biologicznym, fizycznym i pracowni robotycznej, w roku 2020 oraz 2021 po 4 grupy
10 osobowe (nabór V. 2020 oraz V.2021);
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8) Wycieczka do British Council w Warszawie dla uczniów kl. II, III – „Brit Up!” – warsztaty
kulturowo-językowe

ze

ścieżkami

tematycznymi

typu

Passport

to

the

UK,

w roku 2020 oraz 2021 po 2 grupy 15 osobowe (nabór II. 2020 oraz II.2021);
9) Wakacyjny obóz naukowy dla uczniów kl. II – obóz zorganizowany w instytucji naukowej,
w programie m.in. warsztaty naukowe łączące elementy teoretyczne i praktyczne. Obóz
skierowany do osób zainteresowanych naukami ścisłymi oraz technicznymi, które rozważają
możliwość studiowania tych kierunków, w 2020 r. dla 10 uczniów (nabór VI. 2020);
10) Warsztaty, wykłady, konwersatoria i laboratoria z wykładowcami uczelni wyższej –
pogłębiające wiedzę z różnych dyscyplin przyrodniczo – informatycznych, w 2020 r.
w formie wycieczki jednodniowej dla 50 uczniów (nabór IV. 2020);
11) Zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje matematyczno – przyrodnicze (fizyczne)
uczniów z wykorzystaniem nauczania opartego na metodzie eksperymentu – dla uczniów
kl.

II, III – w programie m.in. doskonalenie sprawności rachunkowej, kształtowanie

wyobraźni

geometrycznej

i

intuicji

matematycznej,

umiejętności

algorytmizacji,

wykorzystywanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów
zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach POKL – pozytywnie zwalidowanego
produktu finalnego projektu innowacyjnego, w roku 2020 oraz 2021 po 4 grupy 10 osobowe
po 2 h w tygodniu przez 10 tygodni – każda z grup (nabór IX. 2019 oraz IX.2020);
12) Zajęcia z technologii cyfrowych i informatycznych dla uczniów kl. II, III – w programie
m.in. tworzenie stron internetowych i aplikacji webowych, w roku 2020 oraz 2021
po 4 grupy 10 osobowe po 2 h w tygodniu przez 10 tygodni – każda z grup (nabór IX.
2019 oraz IX.2020).
3. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestniczą w poszczególnych zajęciach
nieodpłatnie.
4. Zajęcia będą się odbywały w Liceum Ogólnokształcącym.
5. Zakłada się możliwość prowadzenia zajęć w innych jednostkach, zgodnie z harmonogram
Projektu.
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Rozdział 3
Warunki uczestnictwa
§ 3.
1. Do udziału w zajęciach, o których mowa w § 2 ust. 2 mogą zgłaszać się uczniowie, którzy
spełniają następujące kryteria:
1) są uczniami Liceum Ogólnokształcącego;
2) wyrażą dobrowolną chęć uczestnictwa w zajęciach, poprzez podpisanie „Formularza
zgłoszeniowego do udziału w projekcie”, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
Rozdział 4
Zasady rekrutacji
§ 4.
1. Rekrutacja do Projektu przeprowadzona będzie: pierwsza we wrześniu 2019, kolejne: w roku
2020 (luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień), w roku 2021 (luty, marzec, maj).
Przeprowadzi ją Komisja Rekrutacyjna składająca się z 3 osób, powołana przez Zespół
Zarządzający Projektem, w oparciu o niniejszy Regulamin.
2. Informacje o rekrutacji będą dostępne na tablicy ogłoszeń w Liceum Ogólnokształcącym, stronie
internetowej Zespołu Szkół im. Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz na podstronie Projektu
utworzonej na stronie Powiatu Płockiego.
3. W pierwszej kolejności do udziału w zajęciach wymienionych w § 2 ust. 2 kwalifikowane będą
kobiety – do założonego poziomu, określonego we wniosku o dofinansowanie Projektu.
4. Szczególnej analizie będą podlegały zgłoszenia uczniów wykazujących braki edukacyjne/
uczniów z dysfunkcjami.
5. Formularz zgłoszeniowy do udziału w Projekcie uczniowie składają w sekretariacie w Zespole
Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.
6. Uczniowie, którzy z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się na wybrane zajęcia, zostaną
umieszczeni na liście rezerwowej.
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7. Listy uczniów zakwalifikowanych na poszczególne zajęcia zostaną umieszczone na tablicy
ogłoszeń Liceum Ogólnokształcącego.
Rozdział 5
Prawa i obowiązki Uczestnika projektu
§ 5.
1. Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do:
1) nieodpłatnego udziału w Projekcie;
2) udziału w zajęciach, na które został zakwalifikowany;
3) otrzymania materiałów i innych pomocy dydaktycznych do zajęć.
2. Każdy Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
1) regularnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach, na które został zakwalifikowany
i potwierdzenia swojej obecności na liście obecności;
2) usprawiedliwiania wszystkich nieobecności u prowadzącego zajęcia;
3) informowania nauczyciela/ wykładowcy prowadzącego zajęcia o wszystkich zdarzeniach
mogących zakłócić udział w zajęciach;
4) wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających i ankiet;
5) Uczestnik Projektu podpisuje Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie zawierający
Informację o uczestniku projektu, Deklarację uczestnictwa ucznia/ uczennicy w projekcie,
Oświadczenie uczestnika projektu oraz Zgodę na wykorzystanie wizerunku. Ponadto
akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu.

Rozdział 6
Skreślenie z listy osób zakwalifikowanych do Projektu
§ 6.
1.Skreślenie z listy osób zakwalifikowanych do Projektu następuje w przypadku:
1) rezygnacji Uczestnika Projektu,
2) zaprzestania nauki w Liceum Ogólnokształcącym.
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2. W przypadku skreślenia Uczestnika Projektu z listy osób zakwalifikowanych do Projektu,
jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
3. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji Uczestnika Projektu będzie on wykluczony z kolejnych
planowanych zajęć pozalekcyjnych organizowanych w ramach RPO WM 2014 – 2020.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 7.
1. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym „Regulaminie uczestnictwa
w Projekcie” lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.
2. W kwestiach nieuregulowanych w „Regulaminie uczestnictwa w Projekcie” prawo do podjęcia
ostatecznej decyzji posiada Kierownik Projektu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 września 2019 r. i obowiązuje przez cały czas trwania
Projektu, tj. do 31 sierpnia 2021 r.

Akceptuję warunki niniejszego Regulaminu

…………………………………………………………………………………
(data i podpis uczestnika Projektu/ jego rodziców)
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