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Regulamin uczestnictwa w Projekcie „Każdy ma szansę na sukces” 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 
podstawowych w latach szkolnych 2011/2012, 2012/2013 dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Środa Wielkopolska” – „Każdy ma szansę na sukces” jest realizowany przez Gminę 
Środa Wielkopolska w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, 
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie 
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

2. Projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej Nr 3  w Środzie Wlkp. 
3. Wykonawcą Projektu jest Wielkopolska Szkoła Skutecznej Nauki w Środzie Wlkp.,  
    reprezentowana przez panią Małgorzatę Skorynę. 
4. Projekt jest realizowany w okresie od 12 września 2011r. do 30 czerwca 2013r. w etapach: 

1) 1 etap – od 12 września 2011r. do 30 czerwca 2012r.; 
2) 2 etap - od 10 września 2012r. do 30 czerwca 2013r. 

5. Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-30-058/11-00 o dofinansowa-    
nie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pomiędzy 
Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Środa Wielkopolska z  17 sierpnia 2011r. 
6. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
7. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Beneficjencie – należy przez to rozumieć Gminę Środa Wielkopolska; 
2) Realizatorze Projektu – należy przez to rozumieć szkołę realizującą projekt; 
3) Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt systemowy „Każdy ma szansę na sukces” 

realizowany przez Gminę Środa Wielkopolska; 
4) Uczestniku Projektu – należy przez to rozumieć ucznia korzystającego ze wsparcia w 

postaci bezpłatnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych będących przedmiotem Projektu; 
5) Regulaminie – należy przez to rozumieć „Regulamin uczestnictwa w Projekcie „Każdy ma 

szansę na sukces”. 

§ 2 
Cele Projektu 

1. Celem głównym Projektu jest rozwijanie zainteresowań oraz wspomaganie procesu edukacji 
uczniów klas I-III szkół podstawowych z Gminy Środa Wielkopolska wymienionych w § 1 ust. 2 
poprzez indywidualizację procesu nauczania i wychowania. 

2. Cele szczegółowe Projektu to: 
1) zapewnienie dostępności usług edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych, pasji  

i zainteresowań uczniów; 
2) zmniejszenie skali niepowodzeń szkolnych uczniów; 
3) niwelowanie dysproporcji edukacyjnych uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym ze 

względu na trudności w opanowaniu umiejętności kluczowych; 
4) umożliwienie uczniom rozwijania uzdolnień kierunkowych; 
5) podniesienie jakości procesu kształcenia i zwiększenie efektywności nauczania w zakresie 

kompetencji kluczowych poprzez nowatorstwo i atrakcyjność form realizacji. 
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§ 3 
Zakres wsparcia 

1. Zakres wsparcia dla Uczestników w ramach Projektu obejmuje organizację zajęć: 
1) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych 

ryzykiem dysleksji; 
2) dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki; 
3) logopedycznych; 
4) gimnastyki korekcyjnej; 
5) rozwijających matematyczno-przyrodnicze zainteresowania uczniów uzdolnionych; 
6) rozwijających informatyczne zainteresowania uczniów uzdolnionych; 
7) rozwijających artystyczne zainteresowania uczniów uzdolnionych; 
8) wspomagające dla dziecka ze znacznym niedosłuchem; 
9) wspomagające dla dziecka z autyzmem 

2. Czas trwania jednostki zajęć wynosi 45 minut. 
3. Zajęcia będą prowadzone cyklicznie w każdym etapie Projektu. 
4. Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny. 

§ 4 
Zasady rekrutacji i kwalifikacji Uczestników 

1. Uczestnikami Projektu są uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Wlkp., którzy 
zostaną zakwalifikowani do udziału w Projekcie. 

2. Rekrutacja Uczestników odbywa się na podstawie diagnozy przeprowadzanej przez Realizatora 
projektu. 

3. Narzędzia diagnozy opracowuje Realizator Projektu. Do diagnozy wykorzystuje się w 
szczególności opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych, obserwacje 
nauczycieli i rodziców. 

4. Wstępna diagnoza potencjalnych Uczestników Projektu odbyła się w marcu 2011 roku, a na 
początku września 2011 r. nastąpiło uaktualnienie. 

5. Rekrutacja Uczestników Projektu odbywa się od 1 września 2011 r. do 12 września 2011 r. 
6. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wyrażenie przez rodziców lub prawnych opiekunów 

zgody na uczestnictwo dziecka w Projekcie. 
7. W wyniku procesu rekrutacji Realizator Projektu tworzy listy uczestników oraz przydziały 

uczestników do poszczególnych zajęć. 
8. W szczególnych przypadkach Realizator Projektu kwalifikuje do  udziału w Projekcie nowego 

Uczestnika na podstawie doraźnej diagnozy. 

§ 5 
Uprawnienia i obowiązki Uczestników projektu 

1. Uczestnik Projektu ma prawo do: 
1) nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które został zakwalifikowany; 
2) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy; 
3) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć; 
4) odbycia zajęć w dodatkowym terminie, jeżeli jego usprawiedliwione nieobecności wynoszą 

powyżej 20% planowanych w danym roku szkolnym zajęć. 
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

1) dotrzymywania postanowień zawartych w Regulaminie; 
2) systematycznego i aktywnego udziału w działaniach projektowych; 
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3) przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności, potwierdzonego przez rodzica 
lub prawnego opiekuna, w terminie do 7 dni od daty jej zdarzenia; 

4) wypełniania testów i ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących monitoringowi, 
kontroli i ewaluacji Projektu; 

5) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze uczestnictwo w 
Projekcie. 

3. Rodzic lub prawny opiekun Uczestnika Projektu zobowiązuje się do złożenia kompletu 
wymaganych dokumentów związanych z uczestnictwem w Projekcie. 

§ 6 
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

1. Rezygnacja Uczestnika z udziału w zajęciach jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych 
zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego 
oświadczenia o przyczynie rezygnacji, złożonego przez rodzica lub prawnego opiekuna. 

2. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających 20% planowanych w 
danym roku szkolnym zajęć, Uczestnik Projektu może zostać skreślony z listy uczestników 
Projektu. 

3. Decyzję o usprawiedliwieniu przyczyn rezygnacji z udziału w zajęciach oraz o skreśleniu z listy 
podejmuje Realizator Projektu. 

4. Uczestnik Projektu może zostać skreślony z listy w przypadku niewypełniania postanowień 
zawartych w Regulaminie. 

5. Decyzję o skreśleniu Uczestnika projektu z listy podejmuje Realizator projektu. 
6. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z udziału w Projekcie, Realizator Projektu 

będzie żądał od niego zwrotu przekazanych materiałów dydaktycznych. 

§ 7 
Zasady monitoringu i kontroli 

1. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 
2. Uczestnik Projektu oraz rodzice/prawni opiekunowie Uczestnika zobowiązani są do udzielania 

informacji na temat realizacji Projektu osobom i instytucjom  upoważnionym do 
przeprowadzenia kontroli oraz ewaluacji Projektu. 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Treść Regulaminu jest dostępna w sekretariacie szkoły Realizatora Projektu oraz na stronie 
internetowej szkoły www.sp3sroda.edu.pl 

2. Dokumentacja Projektu jest przechowywana w szkole Realizatora Projektu. 
3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 
4. Regulamin może ulec zmianie w przypadkach: 

1) zmian wprowadzonych do wniosku o dofinansowanie Projektu; 
2) zmiany przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie Projektu; 
3) pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji 

uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji Projektu; 
4) innych powodów, jeżeli wprowadzone zmiany wpłyną na możliwość pełniejszego osiągnięcia 

celów założonych we wniosku projektowym. 
5. Kwestie nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane są przez Beneficjenta w porozumieniu  

z Realizatorami Projektu.  
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia z mocą obowiązującą od  

12 września 2011r. 


