
 

 

 

 
 

Projekt „Nowa jakość kształcenia w szkołach wiejskich” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

REGULAMIN PROJEKTU 

 „Nowa jakość kształcenia w szkołach wiejskich” 

realizowanego 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 

 

§ 1 

INFORMACJE O PROJEKCIE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie „Nowa jakość kształcenia 

w szkołach wiejskich” realizowanym przez NEX SP. Z.O.O. z siedzibą w Kielcach.  
2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX: Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 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 

3. Czas realizacji Projektu: 01.09.2013 do 30.06.2015 roku. 

4. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie NEX SP. Z.O.O. ul.Starodomaszowska 19, 25-315 

Kielce  

5. Wszelkie informacje na temat Projektu są dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie 

internetowej Zespołu Szkół w Bilczy www.zsbilcza.eu  

 

§ 2 

SŁOWNIK POJĘĆ 

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: 

 

1. Instytucja Pośrednicząca – Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego. 

2. Projekt – projekt „Nowa jakość kształcenia w szkołach wiejskich” 

3. Szkoła Podstawowa – Szkoła Podstawowa Im. Ks. Piotra Ściegiennego w Zespole 

Szkół w Bilczy, ul. Szkolna 2, 26–026 Morawica 

4. Gimnazjum - Gimnazjum Im. Ks. Piotra Ściegiennego w Zespole Szkół w Bilczy, ul. 

Szkolna 2, 26–026 Morawica 

5. Uczestnik - zakwalifikowani zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 

regulaminie uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum oraz Im. Ks. Piotra 

Ściegiennego w Zespole Szkół w Bilczy, bezpośrednio korzystający ze wsparcia 

oferowanego w niniejszym projekcie. 

6. Biuro Projektu – siedziba NEX SP. Z.O.O. ul.Starodomaszowska 19, 25-315 Kielce  

7. Koordynator Lokalny – osoba wchodząca w skład zespołu zarządzającego projektem 

znająca środowisko lokalne, kontroluje pracę trenerów, odpowiedzialna za monitoring 

poziomu edukacji, odpowiedzialna za merytoryczną jakość materiałów 

szkoleniowych, promocję projektu wśród uczniów, rekrutację, czuwanie nad 

prawidłową realizacją zadań. 
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§ 3 

CEL PROJEKTU 

 

Głównym celem Projektu jest rozwój kompetencji kluczowych u 240 uczniów Zespołu Szkół 

w Bilczy w okresie od 09.2013 do 06.2015 poprzez zajęcia dodatkowe, wyrównawcze  

i doradcze. 

§ 4 

ZAKRES WSPARCIA 

 

1. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. 

2. Wsparcie w ramach projektu obejmuje następujące działania: 

 

 

a) Zorganizowanie i prowadzenie Szkolnego Ośrodka Kariery 
W ramach realizacji zadania powstanie Szkolny Ośrodek Kariery (SzOK) w Szkole 

Podstawowej i Gimnazjum. Działaniami SzOK-u zostaną objęci wszyscy uczestnicy 

projektu. Cyklicznie średnio 2 razy w m-c organizowane będą spotkania w ramach 

SzOK. Zajęcia wzbogacone o prezentacje, pokazy filmów, zorganizowanie wspólnych 

pogadanek, spotkania z przedsiębiorcami, spotkania ze studentami/absolwentami 

świętokrzyskich uczelni (prezentacja kierunków i możliwości jakie daje zakończenie 

danego kierunku).  

Grupowe doradztwo edukacyjno – zawodowe – grupa 12 osób – 16 godzin 

szkoleniowych (10gr.x12os.x16godz x 2 edycje) Cel zajęć to poznanie 

najważniejszych reguł autoprezentacji oraz zasad planowania swojej ścieżki kariery. 

Doradztwo indywidualne – 2 godziny na uczestnika projektu. Cel wypracowanie 

indywidualnych planów kariery pomocnych w procesie analizy i bilansie swoich 

mocnych stron i dotychczasowych osiągnięć dla indywidualnego rozwoju.   

Warsztaty z psychologiem – grupa 12 osób – 12 godzin szkoleniowych (12h szkol./2 

spotk.*2 gr 12-osób x 2 edycje x 2 szkoły) 

Tematyka zajęć to: kreatywne myślenie, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, 

komunikacja interpersonalna, rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych 

możliwości, przeciwdziałanie uzależnieniom, przeciwdziałanie agresywnemu 

zachowaniu w grupie, równość płci, zapobieganie dyskryminacji. 

b) Zajęcia wyrównawcze ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych 

Każdy blok zajęciowy prowadzony w 2 grupach w Szkole Podstawowej i 2 grupach w 

Gimnazjum. 

Blok języka angielskiego (4gr.x12os.x32 godz.x 2edyc.) 

Uczniowie na zajęciach będą ćwiczyć główne sprawności językowe: mówienie, 

czytanie ze zrozumieniem, słuchanie oraz pisanie. Praca z uczniem opierać się będzie 

w większości na ćwiczeniu umiejętności, uzupełnianiu luk w wiadomościach oraz 

motywowaniu do systematycznej pracy. 

Blok matematyczny (4gr.x12os.x32 godz.x 2 edyc.) 

Uczniowie na zajęciach będą ćwiczyć główne sprawność rachunkową, utrwalali będą 

zdobyte na zajęciach umiejętności i nowe pojęcia. Poprzez różnorodne przystępne 

ćwiczenia, często oparte na konkretnym materiale doskonalił będą logiczne myślenie.  

Blok polonistyczny(4gr.x12os.x32 godzx 2 edyc.) 

W ramach bloku polonistycznego przewiduje się przeprowadzić ćwiczenia sprzyjające 

bogaceniu zasobów słownictwa, doskonaleniu techniki głośnego czytania i czytania ze 
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zrozumieniem, kształcenia praktycznych umiejętności niezbędnych w pisaniu różnych 

form wypowiedzi, doskonalenia w posługiwaniu się zasadami ortografii. 

c) Szkoła Zainteresowań 

Klub informatyczny w Gimnazjum (1gr.x 12os x 60 godz x 2edycje)  

Kurs ukierunkowany na rozwój kompetencji informatycznych wśród uczestników  

z Gimnazjum. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość udziału w certyfikowanym 

kursie ECDL Start. W zakresie wybranych czterech modułów dostępnych 

 w programie ECDL Core. Po ukończeniu kursu uczniowie będą mogli przystąpić do 4 

egzaminów ECDL i uzyskać certyfikat potwierdzający umiejętności ICT. 

Klub teatralny  

Szkoła Podstawowa (1gr.x 12os x 30godz) x2edy 

Gimnazjum (1gr.x 12os x 30godz) x2ed 

Zakwalifikowani uczniowie wezmą udział w 2 spektaklach teatralnych, warsztatach  

w Centrum Bajki w Pacanowie oraz zajęciach warsztatowych prowadzonych przez 

aktorkę. 

Klub kulturowy w języku angielskim  

Szkoła Podstawowa (1gr.x 12os x 60 godz x 2edy) 

Gimnazjum (1gr.x 12os x 60 godz x 2edy) 

Zajęcia kulturowe prowadzone w języku angielskim w pracowni oraz zajęcia 

praktyczne podczas zwiedzania Krakowa. Cel zajęć to rozwój umiejętności 

porozumiewania się w języku obcym, zajęcia prowadzone według autorskiego 

programu. 

Klub przyrodniczy SP (1gr. X 12os x 30 godz x 2edy) 

W ramach klubu przewidziane zostały zajęcia terenowe w Bałtowie, Chęcinach, 

Jaskini Raj, Dolinie Gadów, Muzeum Historii Kielc, zajęcia w laboratorium 

 i obserwatorium na UJK, w Geoparku – Wietrznia. 

  

§ 5 

ZASADY REKRUTACJI 

 

1. Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie uczniowie klas IV, V i VI Szkoły 

Podstawowej oraz I, II, III klas Gimnazjum zamieszkali na terenie wiejskim, zgłaszający 

 z własnej inicjatywy chęć uczestnictwa w projekcie. 

3. Potencjalny uczestnik Projektu jest zobowiązany do wypełnienia i złożenia w Biurze 

Projektu lub sekretariacie Szkoły Podstawowej/Gimnazjum kompletu dokumentów.  

4. W skład kompletu dokumentów wchodzi: 

a) wypełniony kompletnie i czytelnie podpisany formularz zgłoszeniowy (dostępny w Biurze 

Projektu, w sekretariacie Szkoły Podstawowej/ Gimnazjum lub bezpośrednio u koordynatora 

lokalnego), 

b) wypełniona kompletnie i czytelnie podpisana zgoda rodzica/opiekuna na udział w projekcie 

5. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni uczestnicy 

będą niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia 

dokumentów. 

6. Rekrutacja uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej/Gimnazjum prowadzona będzie od 

10.10.2013 r. do 23.10.2013 r. oraz od 02.09. 2014 do 20.09.2014 

7. Stworzona zostanie grupa docelowa: 

 60 uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej w trakcie I edycji trwania projektu 

2013/2014 roku  



 

 

 

 
 

Projekt „Nowa jakość kształcenia w szkołach wiejskich” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 60 uczennic i uczniów Gimnazjum w trakcie I edycji trwania programu 2013/2014 

roku  

 60 uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej w trakcie II edycji trwania programu 

2014/2015 roku  

 60 uczennic i uczniów Gimnazjum w trakcie II edycji trwania programu 2014/2015 

roku  

8. Rekrutacja prowadzona będzie z uwzględnieniem zasad polityki równych szans, 

zapewniony będzie równy dostęp obu płci do udziału w Projekcie. 

9. Proces rekrutacji podzielono na dwa typy:  

 rekrutacja beneficjentów - w ramach każdego z 2 naborów tj. rok szkolny 2013/14 i 

2014/15 planuje się objąć wsparciem 120 osób. Spośród uczniów Szkoły Podstawowej 

i Gimnazjum wyłonieni zostaną uczniowie zdolni oraz mający trudności z nauką oraz 

utrudniony dostęp do zajęć pozalekcyjnych. W 1 naborze zakłada się zrekrutowanie 

większej liczby osób Szkoły Podstawowej z klas V i VI, gdyż klasy IV będą mogły 

uczestniczyć w 2 naborze (już jako klasy V) oraz klas II i III Gimnazjum z 

uwzględnieniem zasady, że uczestnik projektu objęty będzie wsparciem przez okres 

nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

Rekrutowani będą uczniowie: 

- znajdujący się w gorszym położeniu nie tylko z powodu braków edukacyjnych czy 

mający trudności w nauce, ale także w gorszym położeniu materialno-społecznym, 

środowiskowym, dysfunkcyjnym, czy pobierające stypendium socjalne +2 pkt. 

weryfikowane na podstawie informacji z GOPS-u, duże znaczenie będzie miała opinia 

szkoły o danym dziecku. 

 rekrutacja wewnętrzna - spośród uczestników projektu zostaną wybrane osoby do 

udziału w danych formy wsparcia. Wszyscy zrekrutowani będą mogli uczestniczyć  

w działaniach Szkolnego Ośrodka Kariery, doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

Główne kryteria rekrutacji wewnętrznej: 

a) Warsztaty z psychologiem – uczestnicy wybrani na podstawie diagnozy/obserwacji 

wychowawcy/pedagoga szkolnego 

b) Zajęcia wyrównawcze ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych 

- uczniowie z niską średnią ocen (Szkoła Podstawowa –średnia poniżej 

4,0/Gimnazjum średnia poniżej 3,0) +3 pkt. 

- uczniowie z opinią z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej + 2 pkt. 

c) Szkoła Zainteresowań – uczniowie z oceną na półrocze powyżej plus dobry +2 pkt.  

z informatyki (Gimnazjum), języka polskiego, języka angielskiego, przyrody (Szkoła 

Podstawowa) w zależności od wybranego klubu zainteresowań. 

10. W przypadku, gdy liczba chętnych będzie większa niż zaplanowana, zostanie utworzona 

lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji uczestnika z projektu, do udziału w zajęciach 

zostanie zakwalifikowany pierwszy uczeń z listy rezerwowej, jeśli wyrazi wolę wzięcia 

udziału w Projekcie. 

11. Kadra zarządzająca projektem sporządzi protokół z rekrutacji zawierający listę osób 

zakwalifikowanych do projektu. 



 

 

 

 
 

Projekt „Nowa jakość kształcenia w szkołach wiejskich” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

§ 6 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

1. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. 

2. Uczestnik projektu zobligowany jest do regularnego uczestnictwa w całym programie 

przewidzianym dla danego typu wsparcia, potwierdzonego każdorazowo osobistym podpisem 

na liście obecności. 

3. W przypadku nieobecności na zajęciach Uczestnik projektu zobowiązany jest do 

samodzielnego zrealizowania materiału będącego przedmiotem opuszczonych zajęć. 

4. Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach z danego typu nie może przekroczyć 30% 

ogółu godzin szkoleniowych. W przypadku większej liczby nieobecności Projektodawca 

zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników projektu. 

5. Warunkiem ukończenia kursu ECDL Start dla uczestników z Gimnazjum jest przystąpienie 

do testu końcowego. 

 

 

§ 7 

ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

1. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie, mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa 

w projekcie w uzasadnionych przypadkach, po złożeniu w Biurze Projektu, w sekretariacie 

Szkoły Podsatawowej/Gimnazjum lub bezpośrednio u koordynatora lokalnego Deklaracji 

Rezygnacji z Uczestnictwa w Projekcie. 

2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników projektu 

w przypadku naruszenia przez niego zapisów niniejszego regulaminu. 

3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do 

projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

  

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu. 

3. Sprawy nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Projektodawcę w 

oparciu o stosowne dokumenty programowe znajdujące się na stronie Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego oraz stronach Instytucji Pośredniczących I stopnia – Świętokrzyskie Biuro 

Rozwoju Regionalnego. 

4. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu m.in. na skutek zmian  

w przepisach dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o czym niezwłocznie 

poinformuje na stronie internetowej Zespołu Szkół w Bilczy. 

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2013 r. 

 

 

 

Sporządził:           Zatwierdził: 

Asystent Koordynatora       Kierownik Projekt

         


