
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „ Doświadczam  - rozumiem" 

§ 1 Przepisy ogólne 

1. Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji 

Uczestników/Uczestniczek projektu „ Doświadczam  - rozumiem". 

2. Projekt jest realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Pszczyna  pn. 

„Zagospodarowanie czasu wolnego przedszkolaków z rocznika 2011 i uczniów 

szkół podstawowych z terenu Gminy Pszczyna poprzez realizację zajęć 

dodatkowych . 

3. Projekt  „ Doświadczam  - rozumiem"  prowadzony jest  w następujących placówkach 

oświatowych Gminy Pszczyna: 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasku, ul. Szkolna 4 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach, ul. Św. Jana Pawła II 74 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarkowie, ul. Powstańców Śląskich 25 

 4. Wykonawcą projektu jest  Pszczyńskie Centrum Kultury z siedziba w Pszczynie, ul. 

Piastowska 1 

§ 2  Zakres i zasady projektu 

 1. Projekt skierowany jest do przedszkolaków z rocznika 2011 i uczniów szkół 

podstawowych z terenu Gminy Pszczyna. 

2. Udział w Projekcie jest bezpłatny.  

3. W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia dodatkowe: 

- Zajęcia z robotyki                       - Zajęcia - eksperymenty z dziedzin przyrodniczych 

- Warsztaty ceramiczne                 - Zajęcia - szachy 

4. Poszczególne zajęcia realizowane są z podziałem na cztery grupy wiekowe: 

- dzieci z rocznika 2011 i klasy 1                   - uczniowie klas 4 i 5 

- uczniowie klas 2 i 3                                - uczniowie klas 6 i 7 

5.  Zajęcia , o których mowa w ust. 4 będą się odbywać na podstawie szczegółowych 

harmonogramów umieszczanych na tablicach ogłoszeń w poszczególnych 

szkołach/zespołach . Organizatorzy  zastrzegają sobie, w uzasadnionych przypadkach, 

prawo do zmian harmonogramów. 

6. Czas trwania projektu: od marca do listopada 2018 roku z przerwą wakacyjną. 

§ 3  Uczestnicy projektu 

1. Uczestnikami Projektu mogą być uczennice i uczniowie, którzy złożą podpisany 

formularz rekrutacyjny do Projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 1, zawierający 

również oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, i zostaną zakwalifikowani do udziału w Projekcie przez Zespół Rekrutacyjny.  



2. W przypadku uczniów/uczennic niepełnoletnich, dokumenty o których mowa w ust. 1  

muszą zostać podpisane przez rodzica lub jego opiekuna prawnego potencjalnego 

Uczestnika. 

 3. Liczba osób uczestniczących w zajęciach jest uzależniona od charakteru zajęć, 

optymalnie 16 osób.  

4. Uczennice i uczniowie mają prawo do udziału w więcej niż jednym rodzaju zajęć.  

 5. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w 

Projekcie, zostają umieszczone na liście rezerwowej. W razie skreślenia 

Uczestnika/Uczestniczki z listy, na miejsce zostaje zakwalifikowany kolejny 

Uczestnik/Uczestniczka z listy rezerwowej.  

§ 4  Proces rekrutacji 

1. Rekrutacja prowadzona jest przez Zespół Rekrutacyjny, w sposób bezstronny, z 

poszanowaniem zasady równości .   

2. Rekrutacja do Projektu przeprowadzana będzie w poszczególnych szkołach /zespołach  

od 05.03 - 09.03. 2018 r. 

3. Przy wyborze Uczestników/Uczestniczek Projektu Zespół Rekrutacyjny kierować będzie 

się, oprócz wymogu określonego w ust.1, kolejnością zgłoszeń. 

4. Zespół Rekrutacyjny decyduje o zakwalifikowaniu do Projektu uczniów i uczennic 

spełniających wymogi formalne. Zespół ustala listy osób zakwalifikowanych do Projektu 

oraz listy ewentualnych osób rezerwowych.  

5. Uczeń/uczennica zakwalifikowany/-na do udziału w Projekcie może zostać skreślony z 

listy Uczestników/Uczestniczek w następujących przypadkach: 

 a) na wniosek nauczyciela/instruktora prowadzącego zajęcia uzasadniony rażącym 

naruszaniem zasad uczestnictwa w zajęciach; 

 b) nieusprawiedliwione opuszczenie ponad 20% zajęć.  

6. Udział danego/ej ucznia/uczennicy w Projekcie może ustać również w przypadku:   

 a) skreślenia z listy uczniów danej szkoły;    

b) przyczyn losowych (np. długotrwała choroba).  

7. Formularz zgłoszeniowy/ deklaracja uczestnictwa  dostępne są w sekretariatach 

szkół/zespołów  oraz na ich stronach internetowych. 

§ 5  Postanowienia końcowe 

1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 01.03.2018 r.  

2. Uczestniczka/uczestnik ubiegająca/y się o uczestnictwo w projekcie poprzez złożenie 

formularza zgłoszeniowego akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.  

3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu, a także nieuregulowane w 

niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Organizatora  projektu . 

6. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu. 


