
 
 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu 

realizowanym w ramach Poddziałania 11.1.4 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pod nazwą 

Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu w szczególności:  

 warunki i kryteria uczestnictwa w Projekcie, 

 procedury rekrutacji Uczestniczek / Uczestników Projektu, 

 zasady organizacji form wsparcia w ramach Projektu, 

 prawa i obowiązki Uczestniczek / Uczestników Projektu, w tym warunki przerwania lub 

rezygnacji z udziału w Projekcie. 

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 

Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu 

do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałanie  

11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. 

3. Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości kształcenia oraz wzmocnienie kompetencji 

kluczowych i rozwijanie zdolności przez 121 uczniów II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu w 

obszarze nauk matematyczno – przyrodniczych.  

Projekt przyczyni się do: 

- poprawy wyników nauczania z przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w ramach 

zajęć opartych na metodzie eksperymentu, 

- wzrostu jakości i efektywności nauczania z zastosowaniem metody eksperymentu dzięki 

doposażeniu w pomoce naukowe pracowni: biologicznej, chemicznej, fizycznej oraz 

matematycznej. 
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4. Projekt jest realizowany w okresie od dnia 2 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 

2021 r. - zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie realizacji Projektu. 

5. Projekt obejmuje następujące etapy realizacji: 

 rekrutację; 

 dokonanie zakupu doposażenia sal lekcyjnych i pracowni przeznaczonych do realizacji 

zajęć w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, 

 organizację i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w obszarze nauk matematyczno-

przyrodniczych 

 organizację wyjazdów edukacyjnych 

 Dokonanie oceny / ewaluacji realizowanych zajęć. 

6. Udział w Projekcie jest bezpłatny. W ramach Projektu Beneficjent zapewnia dostęp do 

wszelkich materiałów i pomocy naukowych (w których jest posiadaniu) niezbędnych w 

zdobywaniu wiedzy i umiejętności w poszczególnych przedmiotach w których prowadzone są 

zajęcia. 

7. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu przy ul. Parkowej 1 

w Sekretariacie Kierownika Administracji Gabinecie Dyrektora Placówki. 

8. Beneficjent komunikuje się z Kandydatami/Kandydatkami do udziału w Projekcie lub 

z Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu w pierwszej kolejności osobiście za pośrednictwem 

wychowawców lub nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe w ramach niniejszego 

Projektu następnie telefonicznie, a w sytuacji braku możliwości nawiązania kontaktu 

telefonicznego, komunikuje się drogą mailową. W przypadku braku możliwości nawiązania 

kontaktu drogą telefoniczną i mailową, Beneficjent przekazuje informacje na piśmie pocztą 

tradycyjną. 

 

§ 2 

Definicje 

 

1. Beneficjent – należy przez to rozumieć: Sosnowiec – miasto na prawach powiatu, 

reprezentowane przez II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa , 

2. Biuro Projektu – siedziba II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu  ul. Parkowa 1, Sekretariat 

Kierownika Administracji i Gabinetu Dyrektora Szkoły, parter, telefon: 32/266 45 35. Biuro 

Projektu czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. 
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3. Kandydat / Kandydatka – osoba ubiegająca się o uczestnictwo w Projekcie, uczeń II LO im. 

Emilii Plater w Sosnowcu, dla którego wypełniona i podpisana została Karta Zgłoszenia której 

wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

4. Osoba z niepełnosprawnościami – osoby posiadające określony stopień niepełnosprawności 

lub zaburzeń psychicznych powinno być udokumentowane, np. stosownym orzeczeniem. 

5. Projekt – Projekt konkursowy pn. Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w 

Sosnowcu  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020, realizowany przez II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu 

6. Regulamin – Regulamin Uczestnictwa w Projekcie pn. Pracujemy metodą eksperymentu w II 

LO im. Emilii Plater w Sosnowcu   

7. Strona internetowa – strona internetowa II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu, tj.  Informacje 

nt. Projektu zamieszczane są pod adresem http://plater.edu.pl/liceum/index.php/projekty-

marszalkowskie/o-projekcie-pracujemy-metoda-eksperymentu  oraz na stronie głównej. 

8. Uczestnik / Uczestniczka Projektu – uczeń II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu 

zakwalifikowany do udziału w Projekcie dla którego wypełniona i podpisana została 

Deklaracja uczestnictwa oraz Oświadczenie Uczestnika Projektu zgodne z wzorami 

stanowiącymi załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do Regulaminu.  

 

§ 3  

Warunki uczestnictwa w Projekcie – Rekrutacja uczestników 

 

1. Rekrutacja do Projektu zostanie poprzedzona działaniami informacyjno – promocyjnymi, tj. 

dystrybucją plakatów na terenie szkoły (tablice ogłoszeniowe, drzwi wejściowe), 

Informacjami udzielanymi przez wychowawców na lekcjach wychowawczych oraz zebraniach 

z rodzicami, informacjami na stronie internetowej Beneficjenta. 

2. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest w sposób dwuetapowy pierwszy etap od września 

2019 r. do listopada 2019 r. oraz drugi etap uzupełniający w związku z opuszczeniem murów 

szkoły przez najstarsze roczniki w okresie od września 2020 do listopada 2020 z zachowaniem 

zasad równości szans i niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian okresów rekrutacji w przypadku 

zakwalifikowania do Projektu nieodpowiedniej liczby Uczestników / Uczestniczek lub w 

przypadku wystąpienia innych przypadków losowych. 

4. Kandydatury do udziału w Projekcie zgłaszane są poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia do 

udziału w projekcie, jej podpisanie przez prawnego opiekuna lub/i zainteresowanego ucznia i 

http://plater.edu.pl/liceum/index.php/projekty-marszalkowskie/o-projekcie-pracujemy-metoda-eksperymentu
http://plater.edu.pl/liceum/index.php/projekty-marszalkowskie/o-projekcie-pracujemy-metoda-eksperymentu
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złożenia jej w Biurze Projektu lub u wychowawcy, który następnie przekazuje je do Biura 

Projektu. W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości w wypełnionych Kartach 

kandydaci będą wzywani do ich usunięcia w terminie 5 dni roboczych od powzięcia informacji 

o konieczności usunięcia uchybień/braków pod rygorem pozostawienia karty zgłoszenia bez 

rozpatrzenia. 

Uczniowie których Karty Zgłoszenia zostały prawidłowo wypełnione i złożone proszeni zostają 

o wypełnienie testu celem określenia poziomu wiedzy z danego przedmiotu aby 

przyporządkować potencjalnego uczestnika do konkretnej grupy uczniów dysponujących 

podobnym poziomem wiedzy i umiejętności w danym przedmiocie. 

Planuje się podział zakwalifikowanych uczniów na 3 grupy względem poziomu wiedzy w 

danym przedmiocie (niski poziom 0-40 pkt, średni 41-70 pkt i ponad przeciętny 71-100 pkt). 

Dopuszcza się możliwość nie tworzenia grup w którymś z powyższych przedziałów w 

przypadku nie osiągnięcia przez żadnego z kandydatów liczby punktów w danym zakresie 

punktowym.  

Decyzje o zakwalifikowaniu ucznia do udziału w projekcie podejmuje Komisja Rekrutacyjna. 

5. Komisja Rekrutacyjna jest powołana przez Dyrektora II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu. 

6. Do każdego przedmiotu w ramach którego realizowane będą zajęcia dodatkowe określony 

zostanie odrębny zespół rekrutacyjny. W skład każdego zespołu wchodzić będzie Dyrektor 

Szkoły jako Koordynator projektu, nauczyciel danego przedmiotu z obszaru nauk 

matematyczno-przyrodniczych oraz sekretarz. 

7. Zespoły rekrutacyjne na podstawie przeprowadzonych wśród kandydatów testów 

kompetencyjnych sporządzają listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie na 

zajęcia w poszczególnych przedmiotach oraz ewentualne listy rezerwowe w przypadku 

zgłoszenia się większej liczby uczniów niż zakładana liczba Uczestników Projektu.   

8. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie (Uczestnicy/Uczestniczki) składają 

oświadczenia niezbędne do zakwalifikowania ich do Projektu pod odpowiedzialnością 

prawną, w tym odpowiedzialnością za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oraz 

Deklarację uczestnictwa (dokumenty te podpisywane są przez opiekunów prawnych 

uczestnika lub/i zainteresowanego ucznia. 

9. Kandydat/Kandydatka może zrezygnować z udziału w Projekcie na każdym etapie procesu 

rekrutacji. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. 

10. Kryteria zapewniające udział w projekcie: 

1) Projekt zakłada objęcie wsparciem 121 uczniów (81 kobiet i 40 mężczyzn) spełniających 

łącznie poniższe wymogi formalne: 
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 posiadanie statusu ucznia II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu 

 złożenie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia, 

 przystąpienie do testu wiedzy i kompetencji z minimum jednego przedmiotu z którego w 

ramach projektu prowadzone będą zajęcia dodatkowe 

 

2) Zdobycie odpowiedniej liczby punktów z testu gwarantującego udział w jednej z 

założonych grup uczestników. 

3) W przypadku osiągnięcia przez większą liczbę uczniów punktów gwarantujących udział w 

projekcie Komisja rekrutacyjna dokonuje indywidualnej analizy potrzeb danych uczniów 

wskazując ostatecznie w odrębnym dokumencie osoby ostatecznie zakwalifikowane do 

udziału. Osoby nie zakwalifikowane umieszcza się na liście rezerwowej. 

4) Złożenie w Biurze Projektu wypełnionych i podpisanych dokumentów w postaci 

Deklaracji Uczestnictwa (załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz Oświadczenia Uczestnika 

Projektu (załącznik nr 3 do Regulaminu) . 

 

§ 5 

Wsparcie w ramach Projektu 

 

1. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie wezmą udział w dodatkowych zajęciach z zakresu 

nauk matematyczno-przyrodniczych w dostosowanych i wyposażonych na ten cel salach i 

pracowniach w obiekcie szkoły.  

2. Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu planowane jest przeprowadzenie zajęć 

dodatkowych z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia. Beneficjent 

zastrzega sobie możliwość realizację również zajęć z innych przedmiotów w chodzących w obszar 

nauk matematyczno-przyrodniczych w przypadku problemów z zrekrutowaniem odpowiedniej 

liczby uczestników na cztery przedmioty wskazane we wniosku o dofinansowanie z 

zapewnieniem wykorzystania na ten cel infrastruktury zakupionej w ramach projektu. 

3. Zajęcia będą prowadzone w godzinach pozalekcyjnych jednak w wyniku przystąpienia do 

projektu są one dla uczestnika obowiązkowe. Nieobecność będzie wymagała usprawiedliwienia 

lub odpowiedniego uargumentowania. 

4. Docelowo zajęcia powinny być powadzone w grupach 8 osobowych. W uzasadnionych 

przypadkach możliwe jest prowadzenie zajęć w większych grupach przy możliwości zapewnienia 

indywidualnego podejścia do ucznia oraz samodzielnej pracy ucznia dzięki warunkom lokalowym 

i dysponowaniem odpowiednią liczbą pomocy naukowych zapewniającym uczniowi indywidualne 

ich wykorzystanie. 
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5. W ramach projektu przewiduje się realizację zajęć pozalekcyjnych w poniższych wymiarach 

godzin: 

- matematyka – 111 godzin, 

- fizyka – 59 godzin, 

- chemia – 111 godzin,  

- biologia – 59 godzin,  

Z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia dodatkowych przedmiotów z obszaru nauk 

matematyczno-przyrodniczych. Ogólna liczba zrealizowanych godzin zajęć w ramach projektu 

wyniesie minimum wskazane w ramach czterech powyższych przedmiotów. 

6. Zajęcia z poszczególnych przedmiotów będą odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem 

podanym do widomości przez nauczyciela danego przedmiotu oraz zamieszczonym na tablicy 

ogłoszeń przy Biurze Projektu i na stronie internetowej. Ewentualne zmiany harmonogramu będą 

dostępne również we wskazanych powyżej miejscach. 

7. Postępy w nauce i efekty zdobywania wiedzy na zajęciach będą na bieżąco monitorowane 

poprzez sprawdziany kontrolne przeprowadzane minimum raz na 2-3 miesiące. Udział uczestnika 

w sprawdzianach jest obowiązkowy. 

8. Osoba prowadząca zajęcia gromadzi dokumentację z prowadzonych zajęć w tym m.in. 

prowadzone dzienniki, listy obecności, sprawdziany monitorujące, konspekty, dokumentację 

zdjęciową i inne które wydają się jej istotne do udokumentowania faktu zrealizowanego 

założonego programu. 

9. W ramach projektu Beneficjent przewidział 4 wyjazdy edukacyjne po 2 na każdy rok szkolny. 

10. Wyjazdy odbędą się do laboratoriów i reaktora Maria mieszczących się w Narodowym Centrum 

Badań Jądrowych (NCBJ) z którym szkoła podpisała porozumienia o współpracy. 

11. Cel wyjazdów to uzupełnienie zajęć prowadzonych metodą eksperymentu o elementy 

praktycznego stosowania twierdzeń i zasad (poznanych  w trakcie zajęć pozalekcyjnych 

realizowanych w ramach Projektu) w życiu codziennym oraz w kontekście planowanej 

kontynuacji nauki na studiach wyższych. 

12. W zakresie tematyki wyjazdów edukacyjnych przewiduje się między innymi: 

- zastosowanie fizyki jądrowej w medycynie, 

- ryzyko związane z promieniowaniem jonizującym 

- spotkania z promieniotwórczością 

- zajęcia laboratoryjne w trakcie których uczniowie mogą samodzielnie wykonywać 

eksperymenty. 
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13. Na zakończenie udziału w projekcie każdy uczestnik oraz opiekun prawny wypełnia ankietę 

oceniającą udział w przedsięwzięciu. 

 

§ 6 

Prawa i obowiązki Uczestników / Uczestniczek Projektu 

 

1. Uczestnicy i Uczestniczki Projektu mają prawo do bezpłatnego udziału w Projekcie, w tym: 

1) otrzymania materiałów dydaktycznych podczas zajęć, 

2) korzystania z pomocy naukowych w trakcie zajęć dostępnych w poszczególnych 

pracowniach i salach, 

3) udziału w wyjazdach edukacyjnych przewidzianych w ramach projektu 

4) dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich ewentualnej aktualizacji. 

2. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do: 

1) Przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

2) Dostarczenia poprawnie wypełnionych, zgodnie z prawdą i stanem faktycznym, 

dokumentów związanych z Projektem. 

3) Aktywnej postawy na każdym etapie uczestnictwa w Projekcie, w tym aktywnego, 

sumiennego i efektywnego udziału w zajęciach, doświadczeniach, eksperymentach. 

4) Regularnego i punktualnego uczestnictwa w zajęciach. 

5) Sumiennego i rzetelnego wykonywania poleceń prowadzących zajęcia w aspektach 

realizowanego założonego do realizacji programu zajęć. 

6) Niezwłocznego informowania biura Projektu o wszelkich zmianach danych osobowych 

w trakcie trwania Projektu oraz sytuacjach mogących mieć wpływ na utratę statusu 

Uczestnika Projektu. 

7) Udzielania wszelkich informacji niezbędnych do monitoringu Projektu oraz dostarczenia 

dokumentów wymaganych w trakcie trwania Projektu, w tym również wypełniania ankiet 

ewaluacyjnych i udzielenia informacji dotyczących sytuacji po zakończeniu udziału 

w Projekcie do 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie. 

 

§ 7 

Warunki przerwania udziału w Projekcie 

1. Przerwanie udziału w Projekcie może zostać uznane za usprawiedliwione jedynie, gdy: 

1) Wynika ze zmiany placówki nauczania 
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2) Jest uwarunkowane przyczynami zdrowotnymi, uniemożliwiającymi wykonywanie 

obowiązków wynikających z udziału w Projekcie – konieczne jest przedłożenie w Biurze 

Projektu stosownych wyjaśnień wraz z okazaniem do wglądu zaświadczenia lekarskiego 

potwierdzającym stan zdrowia Uczestnika / Uczestniczki, a w przypadku długotrwałej 

nieobecności na zajęciach, zwolnienia lekarskiego. Decyzja co do zasadności przerwania 

szkolenia lub stażu z przyczyn zdrowotnych należy do Dyrektora Szkoły – 

koordynującego całe przedsięwzięcie i zostaje podjęta na podstawie oceny faktycznego 

braku możliwości kontynuowania udziału w przedsięwzięciu.  

2. Decyzja o usprawiedliwieniu przerwania udziału w Projekcie skutkuje brakiem konsekwencji 

finansowych/dyscyplinarnych dla Uczestnika / Uczestniczki Projektu.  

3. Za nieusprawiedliwione przerwanie uznaje się nieobecność Uczestnika / Uczestniczki 

Projektu na dwóch/trzech lub więcej dniach zajęć, chyba że przedstawi stosowne 

usprawiedliwienie lub uargumentuje odpowiednio zaistniałą sytuację  

 

§8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Beneficjent ma możliwość zmiany zapisów Regulaminu na każdym etapie realizacji Projektu. 

Uczestnikom / Uczestniczkom nie przysługuje prawo wnoszenia roszczeń w związku 

z wprowadzeniem przedmiotowych zmian. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zapisy: 

 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014–2020 

 Właściwych wytycznych horyzontalnych, 

 Zarządzeń, regulaminów i zasad obowiązujących Urzędzie Miejskim w Sosnowcu 

  Statutu II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu. 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 z poźn. zm. 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425  z poźn. 

zm. 

 

W sytuacjach spornych zastosowanie mają dodatkowo wyjaśnienia, interpretacje 

i stanowiska Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytucji 
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Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

4. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor II LO im. Emilii Plater  

w Sosnowcu. 

5. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do Beneficjenta. 

 

§ 9 

Załączniki 

 

1. Karta Zgłoszenia. 

2. Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie. 

3. Oświadczenie Uczestnika Projektu. 


