
 

 

Projekt „Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”  

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

Regulamin uczestnictwa  

w projekcie „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”  

nr POKL.09.01.02-30-109/11 

- wersja 3 po zmianach z dnia 8.04.2013 r. - 
 

§ 1. Informacje o projekcie 

1. Projekt „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”  w ramach 

działania 9.1.2 POKL  jest realizowany jest przez  Gminę Kawęczyn. 

2. Projekt finansowany jest ze środków EFS Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa. 

3. Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy 

Gminą Kawęczyn a Samorządem Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzkim Urzędem 

Pracy w Poznaniu, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w POKL. 

4. Projekt skierowany  dla uczniów szkół z terenu gminy Kawęczyn -  Szkoły Podstawowej                  

w Tokarach, Skarżynie, Kawęczynie, Kowalach  oraz Gimnazjum w Kawęczynie i Kowalach. 

5.Warunkiem  do udziału w projekcie  jest wypełnienie i podpisanie przez uczestnika                            

i opiekuna/rodzica oryginału Karty zgłoszeniowej (Załącznik nr 1, Załącznik nr 2) wraz                    

z Oświadczeniami do Karty zgłoszeniowej (Załącznik nr 3 i 4). 

6.Zajęcia pozalekcyjne są bezpłatne dla uczestników. 

 

§ 2. Organizacja zajęć 

1.Projekt realizowany jest od 01.07.2012r. do 30.06.2014r. w 4 edycjach, realizowanych               

w semestrze zimowym 2012, semestrze letnim 2013, semestrze zimowym 2013 i semestrze  

letnim 2014. 

2.Projekt obejmuje zajęcia w ramach programów:  

a)Program wyrównawczy,  

b)Program dla dzieci uzdolnionych,  

c)Program osobistej asysty dla dzieci niepełnosprawnych,  

d)Program doradztwa zawodowego dla Gimnazjum. 

3.Program wyrównawczy 

a) Z języka polskiego, matematyki,  języka angielskiego i innych przedmiotów szkolnych (po 

12 godzin lekcyjnych w semestrze) 

b) Zajęcia z ortografii (24 godziny lekcyjne w semestrze) 

c) Zajęcia z technik pamięci (24 godziny lekcyjne w semestrze) 

4.Programem wyrównawczym objęte będą dzieci klas IV-VI szkół podstawowych oraz 

uczniowie  Gimnazjum w Kawęczynie i Gimnazjum w Kowalach. Program jest dedykowany 

uczniom, którzy mają problemy w nauce. Kryteria doboru uczestników do programu to:
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− Uczniowie ze stwierdzonymi problemami typu dysleksja, dysgrafia itp. lub 

uczniowie ze średnią semestralną z danego przedmiotu co najwyżej 3 

W/w kryteria musi spełnić min. 90% uczestników zajęć. 10% mogą stanowić inni uczniowie,    

w przypadku wolnych miejsc. 

5.Program dla dzieci uzdolnionych. 

a) Zajęcia artystyczne (po 24 godziny lekcyjne w semestrze) 

b) Zajęcia matematyczno – przyrodnicze (12 godzin lekcyjnych w semestrze) 

c) Zajęcia informatyczne (24 godziny lekcyjne w semestrze) 

                                                 
1
 W przypadku uczniów klas IV rekrutacja w pierwszym semestrze odbywać się będzie na podstawie analizy ocen y 

opisowej z klasy III, ze względu na brak ocen. 
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d) Kurs z j. angielskiego (24 godziny lekcyjne w semestrze) 

e) Festyny (8 festynów w projekcie) 

f) Warsztaty (8 warsztatów dla rodziców w projekcie) 

g) Wycieczki edukacyjne (12  wycieczek w projekcie) 

6. Programem dla dzieci uzdolnionych objęte będą dzieci klas IV-VI szkół podstawowych oraz 

uczniowie  Gimnazjum w Kawęczynie i Gimnazjum w Kowalach. Kryteria doboru uczestników 

do programu to:
2
 

− Uczniowie ze stwierdzonymi zdolnościami w danej dziedzinie i oceną minimum 4     

z odpowiadającego  danej dziedzinie przedmiotu 

− Uczniowie ze średnią semestralną powyżej 3 

W/w kryteria musi spełnić min. 90% uczestników zajęć. 10% mogą stanowić inni uczniowie,    

w przypadku wolnych miejsc. 

7. Program osobistej asysty dla dzieci niepełnosprawnych (indywidualne zajęcia rewalidacyjne 

dla dzieci niepełnosprawnych). W zajęciach mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie                  

z orzeczeniem o niepełnosprawności.  

8. Program doradztwa zawodowego dla uczniów Gimnazjum składa się z 4 komponentów: 

a) indywidualny program doradczy (2 godziny dla ucznia) 

b) zajęcia warsztatowe (5 zajęć dla uczniów z zakresu różnych dziedzin aktywności 

zawodowej człowieka  x 10h w ciągu roku x 2 lata szkolne) 

c) wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy (8 wycieczek w projekcie) 

d) warsztaty dla rodziców ( 4 warsztaty w  projekcie) 

9. Program doradztwa zawodowego jest dedykowany uczniom klas II i III Gimnazjum. 

10.Zajęcia w ramach projektu odbywają poza godzinami zajęć lekcyjnych.  

11. Zajęcia odbywają się w grupach 9-10 osób w zależności od rodzaju zajęć i wielkości szkoły. 

 

§ 3. Prawa uczestnika 

1. Uczestnik ma prawo uczestniczyć w więcej niż jednym rodzaju zajęć. 

2. Uczestnik korzysta z materiałów dydaktycznych. 

3. W wycieczkach rozwijających zainteresowania wezmą udział wyłącznie osoby biorące 

udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach Programu dla dzieci uzdolnionych. Do udziału 

w wycieczce będą skierowane w pierwszej kolejności dzieci, które miały najwyższą 

frekwencję na zajęciach i były najbardziej aktywne na zajęciach. Skierowanie do udziału w 

wycieczce wystawi nauczyciel prowadzący zajęcia.  

 

§ 4. Obowiązki uczestnika 

 1.Uczestnik jest zobowiązany do: 

a) udziału w zajęciach (co najmniej 80% zajęć), 

b) wypełniania ankiet oceny zajęć, 

c) wypełniania ankiet na potrzeby sprawozdawczości EFS, w tym dotyczących danych 

osobowych. 

 2. Niedopełnienie obowiązków opisanych w pkt 1 może skutkować koniecznością zwrócenia      

kosztów materiałów szkoleniowych.  

 

 

 

                                                 
2
 W przypadku uczniów klas IV rekrutacja w pierwszym semestrze odbywać się będzie na podstawie analizy ocen y 

opisowej z klasy III, ze względu na brak ocen. 
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  Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Karta Zgłoszeniowa   

do projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”,  

nr POKL.09.01.02-30-109/11 

Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

 

Zgłaszam udział w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych: 

Program wyrównawczy  Program dla dzieci uzdolnionych  

Język polski  Zajęcia matematyczno - przyrodnicze  

Matematyka  Zajęcia informatyczne  

Język angielski            Zajęcia artystyczne  

Inne (jakie ?)  Kurs z j. angielskiego   

Zajęcia z ortografii    

Zajęcia z technik pamięci    

 

Program doradztwa zawodowego
3
     

Indywidualny program doradczy    

Zajęcia warsztatowe    

Wycieczka zawodoznawcza    

 
Nazwa szkoły:  

Dane uczestnika:  

1) Imię,  Nazwisko  

2) Adres zamieszkania:  

a.Województwo Województwo wielkopolskie 

b.Powiat  Powiat turecki 

c.Miejscowość, kod pocztowy  

d.Ulica, numer domu, lokalu  

e. Obszar:  wiejski / miejski
4
 

1) Data urodzenia, wiek  

2) Miejsce urodzenia  

3) PESEL  

4) Adres poczty elektronicznej  

5) Numer telefonu kontaktowego  

 

                                                                              …………………………………………….                       

….................................................... 

 (miejsce, data ) (podpis uczestnika)                                 (miejsce, data ) (podpis rodzica/ opiekuna) 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

                                                 
3
  tylko dla uczniów gimnazjum 

4
  podkreślić właściwe 
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Karta Zgłoszeniowa 

do projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkól Gminy Kawęczyn”,  

nr POKL.09.01.02-30-109/11 

Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

 

Zgłaszam udział w zajęciach dla dzieci niepełnosprawnych 

 

 

Nazwa szkoły:  

Dane uczestnika:  

Imię i nazwisko uczestnika  

Adres zamieszkania:  

a. Województwo  Województwo wielkopolskie 

b. Powiat  Powiat turecki 

c. Miejscowość, kod pocztowy  

d. Ulica, numer domu, lokalu  

e. Obszar:  wiejski / miejski
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6) Data urodzenia, wiek  

7) Miejsce urodzenia  

8) PESEL  

9) Adres poczty elektronicznej  

10) Numer telefonu kontaktowego  

11) Orzeczenie o niepełnosprawności
6
 TAK / NIE

7
 

 
 

………………………………………..........      …………………………………………… 

 (miejsce, data ) (podpis uczestnika/uczestniczki)             (miejsce, data ) (podpis rodzica/ opiekuna) 

 

 

 

                                                 
5
  podkreślić właściwe 

6
  do karty zgłoszeniowej należy dołączyć kopię Orzeczenia 

7
  podkreślić właściwe 
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                                                                                                               Załącznik nr 3 do Regulaminu 

Deklaracja rodzica/opiekuna dotycząca uczestnictwa w Projekcie dziecka 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach pozalekcyjnych i wyjazdowych. 

 

Potwierdzam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin uczestnictwa w projekcie „Nasze dzieci –

nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”  

 

Oświadczam, że dziecko ………………………………....................(imię i nazwisko) spełnia / nie 

spełnia kryteria doboru uczestników do programu tj: 

1.W przypadku programu wyrównawczego
8
: 

− Posiada stwierdzone problemu typu dysleksja, dysgrafia, 

inne………….................................................................................................... (jakie?) 

− Posiada średnią semestralną z danego przedmiotu co najwyżej 3 

2.W przypadku Programu dla dzieci uzdolnionych
9
: 

− Posiada zdolności w dziedzinie …………………........................................................ i ocenę 

minimum 4 z przedmiotu …………………….................................................. 

− Posiada średnią semestralną powyżej 3 

3. W przypadku Programu doradztwa zawodowego: jest uczniem ….. klasy Gimnazjum                     

w …................................................. . 

      4.  W przypadku Programu dla dzieci niepełnosprawnych: 

− posiada orzeczenie o niepełnosprawności
10

. 

 

Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 

podlega karze na podstawie Kodeksu Cywilnego. 

 

 

…………………………………….............           …………………………………………… 

 (miejsce, data ) (podpis uczestnika/uczestniczki)             (miejsce, data ) (podpis rodzica/ opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
8
 Podkreślić właściwe 

9
 Podkreślić właściwe 

10
 Podkreślić właściwe 
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Deklaracja uczestnika 

Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie 

„Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn ” realizowanym przez 

Gminę Kawęczyn  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Zobowiązuję się do aktywnego udziału w przewidzianych zajęciach. 

Deklaruję, że będę uczestniczył/uczestniczyła przynajmniej w 80% zajęć. 

Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikalności uprawniające do udziału w Projekcie. 

Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 

podlega karze na podstawie Kodeksu Cywilnego. 

 

 

………………………………………..........          …………………………………………… 

 (miejsce, data ) (podpis uczestnika/uczestniczki)             (miejsce, data ) (podpis rodzica/ opiekuna) 
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                                                                                                              Załącznik nr 4 do Regulaminu 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

W związku z przystąpieniem do Projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół 

Gminy Kawęczyn” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

Oświadczam i przyjmuję do wiadomości: 

1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego 

pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki                   

z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4, kod pocztowy 00-926;  

2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 

Projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”, 

ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 

3. moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu 

udzielenia wsparcia, realizacji Projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla 

szkół Gminy Kawęczyn”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna                 

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

5. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

………………………                                                     ……………………………………… 

   

(miejscowość i data )                                                        (czytelny podpis uczestnika Projektu)                                      

 

 

………………………                           ………………………………………………………..… 

   

(miejscowość i data )                               (czytelny podpis rodzica / opiekuna uczestnika Projektu)                                      

 


