Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Odkrywamy świat”
RPSL.11.01.04-24-02F2/17
ROZDZIAŁ I
Definicje
§1
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1. Projekt – rozumie się przez to projekt „Odkrywamy świat” Beneficjentem, którego
jest Towarzystwo Ewangelickie im. ks. Franciszka Michejdy, a realizatorem Liceum
Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia
ogólnego – konkurs.
2. Uczestnik projektu – rozumie się przez to ucznia/uczennicę Liceum
Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, który/a został/a
zakwalifikowany/a do uczestnictwa w projekcie.
ROZDZIAŁ II
Informacje o projekcie
§2
1. Projekt „Odkrywamy świat” realizowany i współfinansowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
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.
2. Biuro Projektu mieści się w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa
Ewangelickiego w Cieszynie, ul. Sienkiewicza 2, 43-440 Cieszyn, tel. 33 8521237;
w czasie rekrutacji czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.
3. Projekt realizowany będzie od 1 września 2017 do 30 czerwca 2019 roku.
4. Celem głównym projektu jest „Podniesienie poziomu kształcenia w szkole
uprawnionej do otrzymania wsparcia ze względu na niższe wyniki egzaminów
zewnętrznych aniżeli średnia województwa śląskiego w 2015 r. oraz wzrost wiedzy
z zakresu kompetencji kluczowych u 75 uczniów i uczennic (36K, 39M) Liceum
Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie poprzez

zrealizowanie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kółek, laboratorium
i doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz stworzenie warunków nauczania opartych
na metodzie eksperymentu w okresie od 1.09.2017 do 30.06.2019.”
ROZDZIAŁ III
Postanowienia ogólne
§3
1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Odkrywamy
świat”.
2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w sposób zapewniający równy dostęp kobietom
i mężczyznom do oferowanego wsparcia.
3. Rekrutację przeprowadzi Komisja w następującym składzie: Dyrektorka LOTE
i asystentka koordynatorki ds. merytorycznych.
4. Rekrutacja prowadzona będzie w formie tradycyjnej i będzie polegała na złożeniu
kompletu dokumentów w Biurze Projektu, które czynne będzie w okresie rekrutacji od
8.00 do 15.00.
5. Dodatkowe punkty otrzymają: +1 uczniowie ze zdiagnozowanym więcej niż
1 deficytem.,+2 uczniowie w trudnej sytuacji ekonomicznej, +1 uczniowie
wykazujący zainteresowania i uzdolnienia (potwierdzone dokumentem udziału
w konkursie, dyplomem itp.)
6. W przypadku większej ilości zgłoszeń zostanie sporządzona lista rezerwowa.

ROZDZIAŁ IV
Rekrutacja uczestników projektu
§4
1. Rekrutacja prowadzona będzie od 1 do 30 września 2017 roku oraz od
1 do 30 września 2018 roku.
2. Do udziału w projekcie uprawnieni/nione są uczniowie i uczennice, którzy zgłosili
chęć uczestnictwa i uczęszczają do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa
Ewangelickiego w Cieszynie.
§5
Procedura rekrutacyjna składa się z następujących czynności:
1. zgłoszenia ucznia/uczennicy (rodziców/opiekunów prawnych) zainteresowanego/nej
uczestnictwem w projekcie – wypełnienie deklaracji-zgody uczestnictwa w projekcie
oraz oświadczenia o kwalifikowalności
2. kwalifikacja uczestników/uczestniczek do właściwej grupy zajęciowej

3. stworzenie przez Komisję
poszczególne zajęcia.

Rekrutacyjną

list

uczestników/uczestniczek

na

ROZDZIAŁ V
Uczestnictwo w zajęciach
§6
1. Uczestnik/czka projektu jest zobowiązany/a do regularnego i aktywnego uczestniczenia
w zajęciach.
2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
3. Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane chorobą, nagłymi wypadkami
losowymi i innymi uzasadnionymi przypadkami.
4. Uczestnik/czka (rodzic/opiekun prawny dziecka) ma obowiązek niezwłocznie
poinformować nauczyciela o przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach.
5. Udział w Projekcie kończy się w przypadku:
a/ zakończenia realizacji projektu
b/ zakończenia przez ucznia/uczennicę uczestnictwa w zajęciach
c/ skreślenia uczestnika/uczestniczki projektu z listy.
6. Skreślenia uczestnika/czki projektu z listy dokonuje się w przypadku:
a/ gdy jego zachowanie będzie stwarzało zagrożenie dla innych, a także będzie
naruszało ich godność osobistą i wyczerpane zostały wszelkie oddziaływania
wychowawcze
b/
na
wniosek
uczestnika/czki
(rodzica/opiekuna
prawnego)
c/ jeśli nie uczestniczy w zajęciach ponad 14 dni kalendarzowych i jego nieobecność
nie została usprawiedliwiona przez rodzica/opiekuna prawnego.
ROZDZIAŁ VI
Uprawnienia i obowiązki uczestników
§7
1. Uczestnik/czka projektu jest uprawniony/a do:
a/ nieodpłatnego udziału w oferowanych w ramach projektu zajęciach
b/ korzystania z pomocy i materiałów dydaktycznych zakupionych w ramach projektu
2. Uczestnik projektu jest zobowiązany do:

a/ przestrzegania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
b/ systematycznego uczestniczenia w zajęciach,
c/ przestrzegania punktualności,
d/ Uczestnik/czka (rodzice/opiekunowie prawni) zobowiązani są do udzielania
wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie Instytucjom
zewnętrznym zaangażowanym w realizację Regionalnego programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
ROZDZIAŁ VII
Zasady monitoringu
§8
1. Uczestnicy/uczestniczki projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji
zgodnie z wytycznymi i zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie
2. Uczestnicy/uczestniczki (Rodzice/opiekunowie prawni uczestników/czek) projektu
zobowiązani są do udzielania informacji osobom upoważnionym do przeprowadzenia
kontroli projektu.
ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe
§9
1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się wytyczne
krajowe i regionalne oraz zapisy zawarte we wniosku o dofinansowanie.
3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy
przekazywać do Dyrektora LOTE.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
5. Treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu.

