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Projekt WND-POKL.09.01.02-30-007/10 "Pakiet maturalny" w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

 
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 zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

nr WND-POKL.09.01.02-30-007/10 p.n. "Pakiet maturalny"  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 
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Informacje ogólne 

Projekt nr WND-POKL.09.01.02-30-007/10 "Pakiet maturalny" w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego jest realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Poznaniu w okresie          

od 02.08.2010 roku do 30.06.2011 roku. 
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Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. Programie- oznacza Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, 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 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

2. Projektodawcy –Miasto Poznań/ IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Poznaniu ul. Swojska 6 

3. Projekcie-oznacza Projekt pt. Pakiet maturalny realizowany przez IV LO im. KEN w Poznaniu ul. 

Swojska 6 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy           

w Poznaniu 

4. Uczestniku Projektu - osoby spełniające kryteria Beneficjentów Ostatecznych Poddziałania 9.1.2 

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

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.   

5. Biurze Projektu - oznacza miejsce realizacji Projektu, znajdujące się w budynku IV LO im. KEN          

w Poznaniu ul. Swojska 6  



 
Projekt „Pakiet maturalny” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

2 

 

6.Beneficjent Ostateczny (BO)- osoba, instytucja lub środowisko (grupa społeczna) bezpośrednio 

korzystająca z wdrażanej pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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Cele projektu 

Zwiększenie w roku szkolnym 2010/11 ilości, różnorodności i jakości dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych dla 211 uczniów klas III oraz 200 uczniów klas I-II IV LO 

w Poznaniu w okresie roku szkolnego 2010/11. 

-Cele szczegółowe: 

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie: 

a) dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla 200 uczniów z klas I-II:  

-języka obcego (angielskiego) zakończonych uzyskaniem certyfikatu ze szczegółowym opisem 

postępów,  

-z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych (biologia, chemia).  

b) dodatkowych zajęć dydaktycznych przygotowujących do egzaminu maturalnego dla 211 

uczniów z 9 przedmiotów (j. polski, angielski, historia, wos, geografia, matematyka, fizyka, 

biologia, chemia)  

2. Wzrost atrakcyjności:  

-dodatkowych zajęć przez wprowadzenie nowoczesnych metod kształcenia (zakup sprzętu 

ict),  

-zajęć z j. obcego poprzez opracowanie specjalnych (autorskich) programów nauczania jako 

dobrych praktyk możliwych do wykorzystania również po zakończeniu programu. 
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Zasady ogólne 

1. Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów uczęszczających do IV LO im. KEN w Poznaniu.  

2. Biuro projektu znajduje się w IV LO im. KEN w Poznaniu ul. Swojska 6 i czynne jest w piątek w 

godz. 14.30 - 15.30 

3. Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmuje:  

- biuro projektów w godzinach pracy,  

- sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku 

- nauczyciele prowadzący  (wychowawcy) 
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4. W projekcie będą prowadzone następujące rodzaje działań: 

W projekcie uwzględniono okresy ustawowo wolne od nauki. Poza tradycyjnymi metodami i 

materiałami dydaktycznymi wykorzystane będą także nowoczesne technologie 

multimedialne. Każdy uczestnik zostanie wyposażony w odpowiednie materiały dydaktyczne. 

Ponadto zostanie zastosowany niestereotypowy przekaz informacji skierowany do obu płci 

uczący szacunku wobec siebie i budujący świadomość o możliwości dokonania wyborów bez 

względu na społeczne oczekiwania wobec naszej płci.  

Działanie nr 1: 

Administracja, promocja  projektu 

Działanie nr 2: 

Realizacja zajęć z j. angielskiego dla uczniów. Zajęcia odbywać się będą od IX.2010 do V.2011 

r. Razem 10 grup po 20 uczniów/1 grupa x 4 h na miesiąc. Razem  40h na miesiąc x 

9=360h/ogółem . 

Działanie nr 3:  

Realizacja zajęć wyrównawczych  dla uczniów kl. III ma na celu przygotowania uczniów do 

egzaminów końcowych, kierowane są w pierwszej kolejności do uczniów mających problemy 

w nauce, osiągających słabe wyniki z egzaminów, testów cząstkowych. Zajęcia będą trwały w 

okresie od IX.2010 do III.2011.To jest 20 grup x 10 osób i 1 grupa 11 osób. 1gr.6h/miesiąc, tj. 

126h/msc x 7=882h/ogółem.  

Działanie nr 4 

Realizacja zajęć kół naukowych z przedmiotów ścisłych. Zajęcia odbywać się będą od IX.2010 

do V.2011. W ramach zadania planujemy organizować 5 grup x 10 osób. 5h/miesiąc, 

tj.25h/miesiąc x 9=225h/ogółem. 
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Zasady rekrutacji i kwalifikowalności uczestników 

1. Grupę docelową, która zostanie objęta wsparciem stanowią wszyscy chętni uczniowie IV LO 

im. KEN w Poznaniu. 

 

2. Kryteria rekrutacji : Zgłoszenia uczniów na zajęcia będą przyjmowane bezpośrednio przez 

wychowawcę, w sekretariacie szkoły. W przypadku zajęć wyrównawczych uczniów 

rekrutować będą nauczyciele przedmiotowi przez zgłoszenie wychowawcy listy osób, 

uwzględniając wszystkie argumenty kwalifikujące uczniów do tego rodzaju zajęć (zgodnie       

z ustawą o systemie oświaty). Uczestnicy projektu zostaną wyłonieni w sposób transparentny 

i bezstronny. W przypadku większej ilości zgłoszeń kryterium  wyboru będzie średnia                       

z danego przedmiotu. 
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2.1. Na zajęcia kwalifikują się: 

-uczniowie wyłonieni przez wychowawców bądź nauczycieli przedmiotowych 

spełniający wszystkie argumenty kwalifikujące uczniów do tego rodzaju zajęć, w 

przypadku większej ilości zgłoszeń kwalifikują się uczniowie z wyższą średnią z 

danego przedmiotu  

3. Każdy uczeń, który spełnia kryteria określone w pkt. 2 wypełnia (sam- w przypadku 

osób pełnoletnich) bądź z rodzicem oświadczenie wraz z deklaracją uczestnictwa i 

składa ją u prowadzącego zajęcia. 

4. Termin składania dokumentów upływa na dzień przed rozpoczęciem zajęć. 

5. Jeśli uczeń spełnia kryteria uczestnictwa w więcej niż w jednym rodzaju zajęć, nie 

składa odrębnej dokumentacji na poszczególne zajęcia. 

6. Regulamin  jest dostępny na stronie szkoły. 

7. Deklaracje uczestnictwa, karta zgłoszenia ucznia, kwestionariusz osobowy, 

oświadczenie do projektu, oświadczenie o przetwarzaniu danych są dostępne: 

- w sekretariacie szkoły, 

- u prowadzących zajęcia. 

 

8. Dyrektor szkoły wraz z Koordynatorem projektu sprawdza kompletność złożonych 

wniosków, przeprowadza ich analizę. 

9. Rekrutacja jest prowadzona z uwzględnieniem zasad polityki równych szans, 

zapewniony jest równy dostęp uczniów obu płci oraz uczniów niepełnosprawnych. 

10. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy możliwą do zrekrutowania liczbę 

uczestników na dany rodzaj zajęć, utworzona zostanie lista rezerwowa. 

11. Miejsce na listach rekrutacyjnych zależne jest od zasad rekrutacji i kwalifikowalności 

uczestnika ujętych w punkcie 2. 

12. W przypadku rezygnacji uczestnika z projektu, do udziału w zajęciach zostanie 

zaproszony pierwszy uczeń z listy rezerwowej, jeśli wyrazi wolę wzięcia udziału w 

projekcie oraz wypełni wymagane dokumenty. 

13. Listy uczestników poszczególnych zajęć  zostaną podane do publicznej wiadomości, 

poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych w szkole. 

14. Zgłoszenia do projektu złożone na formularzach innych niż przygotowane przez 

Beneficjenta będą odrzucane. 

15. Wybór uczniów na poszczególny typ zajęć zostanie udokumentowany przez 

nauczycieli prowadzących w formie protokołu, kończąc sporządzeniem i podpisaniem 

listy uczestników i ewentualnej listy uczestników rezerwowych. 
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Obowiązki uczestników 

1. W przypadku zakwalifikowania się na zajęcia wszyscy uczniowie mają obowiązek: 

1.1. podpisać oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych,  



 
Projekt „Pakiet maturalny” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

5 

 

1.2. wypełnić formularz danych osobowych do Podsystemu Monitorowania 

Europejskiego Funduszu Społecznego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

w celu przeprowadzenia badań ewaluacyjnych, 

1.3. wypełnić wymagane dokumenty uczestnictwa w projekcie. 

2. Spełnienie w/w obowiązków warunkuje udział uczestnika w projekcie. 

3. Bezpośredni nadzór i kontrola nad prawidłowym wypełnieniem ww. dokumentów 

leży w obowiązku nauczycieli prowadzących zajęcia. 

4. Dodatkowe obowiązki uczestników:                                                                                                                                             

4.1. wypełnienie dokumentów związanych z realizacją projektu,  

4.2. przestrzeganie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa,  

4.3. systematyczne uczestniczenie w zajęciach,  

4.4.  przestrzeganie punktualności, 

4.5.  udzielanie wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie 

Instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki.  
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Uprawnienia uczestników 

1. Uczestnicy projektu są uprawnieni do: 

1.1. nieodpłatnego udziału w zajęciach w projekcie,  

1.2. otrzymania materiałów dydaktycznych. 
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Nieobecności i rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. 
2. Usprawiedliwione będą nieobecności udokumentowane pisemnie przez  

ucznia/rodzica/opiekuna prawnego niezwłocznie przekazane nauczycielowi 

prowadzącemu zajęcia. 

3. W szczególnych sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (np. 

choroba, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód), uczniowie 

zakwalifikowani do udziału w projekcie mają prawo do rezygnacji, po złożeniu 

pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach, podpisanego również przez 

ucznia/rodzica/opiekuna prawnego. 

4. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Beneficjent Ostateczny jest 

zobowiązany zwrócić otrzymane materiały szkoleniowe i pomocnicze gdyż są one 

własnością projektu.  

5. Beneficjent Ostateczny zostanie skreślony z listy uczestników za nieuzasadnioną 

absencję na więcej niż 20% zajęć w kwartale. 
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Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają 

odpowiednie zalecenia Koordynatora projektu po konsultacji z Dyrektorem  

szkoły.Zalecenia mające wpływ na  efektywne wdrażanie programu rozwojowego     

w IV LO im. KEN w Poznaniu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają 

odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,      

a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego,   

w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. 

3.  Regulamin obowiązuje z dniem podpisania przez Dyrektora IV LO im. KEN                  

w  Poznaniu. 


