
 
 
 
 
 
 

Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie 
 

nr RPOP.09.01.02-16-0004/18 pn. "Tłumaczymy żywioły" – projekt 

edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej” 

współfinansowanym ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Osi priorytetowej IX - Wysoka jakość edukacji. Działanie 9.01 - 

Rozwój edukacji. Poddziałanie 
 

9.1.2 - Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej w ramach projektu 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020. 
 

I. Informacje ogólne:  
1. Regulamin  określa  warunki  udziału  w  projekcie  nr  RPOP.09.01.02-16-0004/18  pn.  

"Tłumaczymy żywioły" – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych 

Aglomeracji Opolskiej”, którego Realizatorem jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 

w Opolu, ul. Lelewela 9 (Biuro Projektu).  
2. Stosowane w niniejszym Regulaminie skróty oznaczają:  

- PSP – Publiczna Szkoła Podstawowa  
- MODN – Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu w Miejskim Centrum 

Wspomagania Edukacji,  
- AO – Aglomeracja Opolska,  
- MO – Miasto Opole,  
- MEB – Miejsca Edukacji Bezpośredniej,  
- TIK – technologia i komunikacja  

3. Wsparciem projektu zostaną objęte następujące szkoły AO:PSP 9,PSP 10,PSP 15,PSP 

30,PSP 32,PSP 33, PSP 1, PSP 2, PSP 5, PSP 7, PSP 8, PSP 11, PSP 13, PSP 14, PSP 16, 

PSP 20, PSP 21, PSP 24, PSP 25, PSP 26, PSP 28, PSP 29, PSP 31, PSP Narok, PSP  
Polska Nowa Wieś, PSP w Chróścinie oraz Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 

Opolu (MODN)w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji.  
4. Projekt zakłada wspomaganie rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów w 

zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, wzmocnienie deficytowych obszarów 

kompetencji w zakresie kluczowych, cyfrowych (w tym TIK) oraz umiejętności 

uniwersalnych u uczniów poprzez kompleksowy program działań realizowany na terenie 

szkoły, jak i poza nią  
5. Okres realizacji projektu: zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 

 

II. Oferowane formy wsparcia dla uczestników:  
1. W ramach projektu dla uczniów planowane są następujące formy wsparcia: 
 
− zajęcia rozwijające umiejętności prezentacji i komunikacji, pracy zespołowej oraz 

kompetencje kluczowe w formie video-konferencji;  
− zajęcia prowadzone przez MODN pn. "Bezpieczny w sieci" z zakresu TIK i 

cyberprzestrzeni;  
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− zajęcia rozwijające zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi i 

metodą eksperymentu, realizowane w MEB Centrum Nauk Przyrodniczych w MODN; 
 

− zajęcia matematyczno-przyrodnicze realizowane metodą eksperymentu w ramach 

szkolnych kół pn. "Żywioły"; 
 
− wyjazdy do ciekawych MEB (poza Opole) w celu realizacji zajęć rozwijających 

kompetencje kluczowe, zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi - 

zajęcia prowadzone metodami eksperymentu; 
 
− wyjazdy na targi branżowe dla uczniów VII i VIII klas; 

 
− event plenerowo-zajęciowy, w ramach którego przeprowadzone zostaną prezentacje 

dokonań szkół w projekcie, pokazy naukowe, eksperymenty i doświadczenia.  
2. Każdy uczestnik projektu może skorzystać z więcej niż jednej formy wsparcia. 

 

III. Nabór uczniów do projektu: 
 

1. Naboru uczniów do projektu dokonuje Komisja Rekrutacyjna, na podstawie niniejszego 

Regulaminu z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet 
 

i mężczyzn.  
2. Komisje rekrutacyjne powołują Dyrektorzy szkół uczestniczących w projekcie i pełnią 

funkcję przewodniczącego komisji.  
3. Zgłoszenia do projektu uczniowie składają w szkole/placówce macierzystej.  
4. Uczniowie - kandydaci na uczestników projektu składają komplet czytelnie 

wypełnionych dokumentów:  
−  Deklaracja udziału w projekcie - Załącznik nr 1  
−  Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka - Załącznik nr 2  
−  Kwestionariusz zgłoszeniowy uczestnika do projektu - Załącznik nr 3 

 

− Oświadczenie uczestnika projektu - Załącznik nr 4  
5. W imieniu niepełnoletnich uczniów dokumenty wypełniają i podpisują rodzice/prawni 

opiekunowie.  
6. Komisja rekrutacyjna analizuje dokumentację złożoną przez uczniów(kryteria formalne, 

 

terminowość zgłoszenia, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych), a 

następnie sporządza listę uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w Projekcie. 
 
7. Zakwalifikowanie się do udziału w Projekcie nie jest równoznaczne z otrzymaniem 

formy wsparcia w ramach Projektu.  
8. Uczeń zakwalifikowany do udziału w Projekcie może zostać skreślony z listy 

uczestników w przypadku:  
a) pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie,  
b) zaprzestania nauki w szkole biorącej udział w Projekcie.  
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9. Informacje zawarte w dokumentach rekrutacyjnych wykorzystywane będą wyłącznie dla 

celów realizacji Projektu – na potrzeby procesu rekrutacji, monitoringu, kontroli, 

sprawozdawczości i ewaluacji.  
10. Nabór uczestników jest otwarty w okresie realizacji projektu, a szkoły będą informowane 

o kolejnych etapach realizacji form wsparcia dla uczestników. 

 

IV. Obowiązki uczestników projektu: 
 
Każdy uczestnik projektu zobowiązuje się do: 
 

1. Punktualnego, systematycznego i rzetelnego uczestnictwa w zajęciach, do których 

uczestnik został zakwalifikowany zgodnie z ustalonym harmonogramem.  
2. Przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbania o sprzęt i pomoce 

wykorzystywane podczas realizacji projektu, a także do stosowania się do poleceń 

wydawanych przez osoby zaangażowane w realizację projektu. 
 
3. Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział 
 

w projekcie. 
 

4. Niezwłocznego zgłaszania wszystkich zmian dotyczących danych wpisanych do 

dokumentów rekrutacyjnych Dyrektorowi szkoły.  
5. Zapoznania się z treścią i przestrzegania niniejszego Regulaminu.  
6. Udzielania informacji dotyczących udziału w projekcie do 4 tygodni po zakończeniu 

projektu. 
 
 

 

V. Postanowienia końcowe: 
 
1. Uczestnicy  Projektu  zobowiązani  są  do  przestrzegania  postanowień  niniejszego  

Regulaminu.  
2. Rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem i jego ostateczna 

interpretacja należą do Realizatora Projektu.  
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Realizatora Projektu i obowiązuje 

do czasu zakończenia realizacji Projektu.  
4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.  
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