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Załącznik do Zarządzenia Nr W.0050.10.2014  
Wójta Gminy Świerklany 
z dnia 22 stycznia 2014 r. 

 
 
 
 

Regulamin projektu 
„Przygotowani na szóstkę” 

 
 

§ 1 
Przepisy ogólne 

 
1. Projekt pt. „Przygotowani na szóstkę” jest realizowany przez Urząd Gminy Świerklany w 3 szkołach 

podstawowych gminy Świerklany.  
 
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
3. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach”, 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 
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji 
projektu podpisanej z Samorządem Województwa Śląskiego w Katowicach. 

 
4. Projekt jest realizowany w terminie 01.01.2014r. – 30.04.2015r. 
 
5. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów/uczennic z klas 4-6 szkół 

podstawowych z gminy Świerklany, poprzez wdrożenie kompleksowego programu wyrównawczo – 
rozwojowego. 

 
6. Wsparcie w ramach projektu obejmuje: 

a) zajęcia wyrównawcze dla uczniów/uczennic klas 4-6: 
− z języka polskiego;  
− z matematyki; 
− z informatyki; 
− z języka angielskiego; 
− zajęcia logopedyczne; 
− gimnastyka korekcyjna; 
− zajęcia socjoterapeutyczno-psychoedukacyjne; 

 
b) zajęcia dla uczniów/uczennic klas 4-6 rozwijające zainteresowania: 
− matematyczno-przyrodnicze; 
− z języka angielskiego; 
− artystyczne plastyczne; 
− artystyczne muzyczne; 
− artystyczne teatralne; 
− fotograficzno-dziennikarskie 
− z zakresu edukacji europejskiej i regionalnej 
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7. Działania w ramach projektu są realizowane na terenie gminy Świerklany w województwie śląskim. 
 
8. Regulamin projektu określa zasady realizacji projektu, w szczególności:  

a) kryteria kwalifikacyjne; 
b) zasady rekrutacji uczestników; 
c) prawa i obowiązki uczestników. 
 

9. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w Regulaminie 
projektu to kompetencje Koordynatora projektu. 
 
10.  Biuro projektu mieści się w Urzędzie Gminy Świerklany przy ul. Świerklańskiej 54 w Jankowicach. 
 
11.  Informacje nt. projektu zamieszczane są na stronie internetowej www.swierklany.pl oraz stronach 
internetowych szkół podstawowych gminy. 
 

§2 
Kryteria kwalifikacyjne 

 
1. W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne spełniające jednocześnie następujących kryteriów 
kwalifikacyjnych: 

a) zamieszkałe (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa śląskiego; 
b) uczące się na terenie województwa śląskiego w szkołach podstawowych Gminy Świerklany. 

 
§3 

Rekrutacja uczestników 
 
1. Rekrutację do projektu prowadzi koordynator wraz z dyrektorami szkół podstawowych  
i wychowawcami pośród uczniów klas 4-6 placówek biorących udział w projekcie. 
 
2. Rekrutacja uczestników projektu odbywa się etapowo: na początku realizacji projektu (styczeń- marzec 
2014r), na początku kolejnego roku szkolnego (wrzesień 2014r.), a także każdorazowo przed rozpoczęciem 
danej formy wsparcia. 
 
3. Uczeń/uczennica dokonuje zgłoszenia do udziału w projekcie poprzez złożenie kompletu wymaganych 
dokumentów. 
 
4. Zainteresowani składają następujące dokumenty rekrutacyjne: 

a) formularz zgłoszeniowy; 
b) deklaracja udziału w projekcie (w przypadku osób niepełnoletnich podpisana przez opiekuna 

prawnego osoby); 
c) oświadczenie uczestnika projektu dot. przyjęcia do wiadomości informacji związanych  

z przetwarzaniem danych osobowych (w przypadku osób niepełnoletnich podpisana przez opiekuna 
prawnego osoby). 

 
5. Wzory dokumentów rekrutacyjnych są dostępne w Urzędzie Gminy Świerklany oraz w szkołach 
podstawowych gminy. 
 
6. Spośród nadesłanych zgłoszeń oraz na podstawie opinii wychowawców, analizy wyników w nauce, 
przeprowadzonych diagnoz problemów i potrzeb uczniów/uczennic zostanie stworzona lista 
uczestników/uczestniczek danego rodzaju wsparcia oraz w razie potrzeby lista rezerwowa. W razie 
rezygnacji z zajęć, któregoś z uczestników/uczestniczek kolejne osoby z listy rezerwowej zostaną 
zaproszone do udziału w zajęciach. 
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§4 

Prawa i obowiązki uczestnika 
 

1. Uczestnik projektu ma prawo do: 
a) korzystania ze wszystkich form wsparcia oferowanych w ramach projektu kierowanych do uczniów  

i uczennic; 
b) korzystania ze wszystkich pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu 

wykorzystywanych do realizacji danych zajęć; 
c) otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie. 

 
2. Uczestnik projektu jest zobowiązany do: 

a) uczestniczenia w zajęciach, w których zgłosił udział; 
b) dokładnego wypełnienia dokumentacji uczestnika projektu; 
c) aktualizacji danych uczestnika projektu; 
d) potwierdzania obecności na zajęciach. 
 

 
3. Wypełnienie obowiązku z §4 pkt 2 ust. a) uznaje się za wypełniony, jeżeli uczestnik uczestniczy w 70% 
przewidzianych w ramach danego wsparcia zajęć w semestrze. Uznaje się, że obecnością jest również 
usprawiedliwiona na piśmie nieobecność z ważnych przyczyn (w tym np. choroby). 
 

 
§5 

Zasady realizacji projektu 
 
1. Wsparcie realizowane jest przez cały okres realizacji projektu, z wyłączaniem Świąt Wielkanocnych, 
Bożonarodzeniowych i innych dni ustawowo wolnych od pracy. 
 
2. Każda ze szkół podstawowych prowadzi niezależny harmonogram realizowanych działań. 
 
3. Uczestnik projektu może wziąć udział w różnych formach wsparcia. 
 
4. Wszystkie formy wsparcia są świadczone bezpłatnie. 
 
 

§6 
Postanowienia końcowe 

 
1. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia zmian  
w dokumentach i aktach prawnych, na podstawie których realizowany jest projekt. 
 
2. Regulamin obowiązuje od dnia przyjęcia. 
 


