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REGULAMIN  

projektu „Języki obce kluczem do mojej kariery” 

 

§ 1 

 

Słownik pojęć 

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Języki obce kluczem do mojej kariery” 

realizowany przez Stowarzyszenie  ”Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”  z siedzibą  

w Modliszewicach, Piotrkowska 30, 26-200 Końskie, wpisane do rejestru KRS prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy pod numerem 0000301138, NIP 

6581930211. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 

2. Beneficjent projektu: Stowarzyszenie  ”Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”  z siedzibą  

w Modliszewicach, Piotrkowska 30, 26-200 Końskie, 

3. Uczestniku Projektu – należy przez to rozumieć osoby, którym udzielone zostanie wsparcie  

w ramach Projektu. 

4. Biurze projektu – należy przez to rozumieć biuro zlokalizowane w siedzibie  

w Modliszewicach, Piotrkowska 30, 26-200 Końskie.  

5. Regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin projektu „Języki Obce kluczem do mojej 

kariery” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia 

i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 

wiejskich. 

 

§ 2 

 

Informacje o projekcie 

 

1. Projekt „Języki obce kluczem do mojej kariery” realizowany jest przez Stowarzyszenie 

„Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z siedzibą w Modliszewicach, Piotrkowska 30, 26-

200 Końskie na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze UDA-POKL.09.05.00-26-

086/13 zawartej z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego.  

2. Okres realizacji Projektu od 01.09.2014 r. do 30.04.2015 r. 

3. Głównym celem Projektu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu języków obcych u 60 

uczniów II LO w Końskich w okresie od 01.09.2014 r. do 30.04.2015 r. 

4. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Stowarzyszenia ”Lokalna Grupa Działania – U 

ŹRÓDEŁ”  z siedzibą w Modliszewicach, Piotrkowska 30, 26-200 Końskie . 

5. Biuro projektu czynne będzie we wtorki i czwartki w godz. 16 
00

 - 19 
00

 . 

6. W ramach Projektu zostaną zrealizowane  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka 

niemieckiego i anielskiego skierowane dla uczniów kl. I i II Liceum Ogólnokształcącego im. 

Marii Skłodowskiej Curie w Końskich.  
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§ 3 

 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze  przeznaczone jest dla 60 uczniów  w tym 30 uczniów kl. I 

i 30 uczniów kl. II w wieku od 15 do 18 lat mających trudności w nauce języków obcych, 

uczęszczających do szkoły i pochodzących z województwa Świętokrzyskiego, którzy wyrażą 

pisemną zgodę na udział w projekcie.  

2. Uczestnikami projektu mogą być: uczniowie kl. I i II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii 

Skłodowskiej Curie w Końskich w wieku od 15 do 18 lat mających trudności w nauce języków 

obcych. 

3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze odbywać się będą w siedzibie II Liceum 

Ogólnokształcącego im Marii Skłodowskie- Curie w Końskich, ul. Sportowa 9  wg ustalonego 

harmonogramu. 

4. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

5. Dostęp do zajęć  dydaktyczno- wyrównawcze  jest otwarty dla uczniów kl. I i II II Liceum 

Ogólnokształcącego im Marii Skłodowskie- Curie w Końskich w wieku od 15 do 18 lat 

mających trudności w nauce języków obcych, uczęszczających do szkoły i pochodzących z 

województwa Świętokrzyskiego 

6. Zasady uczestnictwa w Projekcie są zgodne z polityką równych szans. 

7. Zgodnie z założeniami Projektu grupę docelową będą stanowić min. 40 kobiet i max. 20 

mężczyzn , uczęszczających do szkoły i pochodzących z województwa Świętokrzyskiego 

§ 4 

 

Zasady rekrutacji 

 

1. Za nabór uczestników odpowiadać będzie Zespół projektowy, wyznaczony do realizacji 

projektu. 

2. Rekrutacja będzie odbywać się w siedzibie biura projektu oraz telefonicznie. 

3. W trakcie rekrutacji tworzone będą grupy  zgodnie z zatwierdzoną w Projekcie liczebnością tj. 

15 osób w każdym z cyklów szkoleniowych  tj. z języka angielskiego po 2 grupy po15 osób i z 

języka. niemieckiego po 2 grupy po15 osób. 

4. Rekrutacja będzie prowadzona począwszy od 15 września 2014 r. do 30 września 2014  r. 

5. Rekrutacja zakończy się w chwili zrekrutowania uczestników na wszystkie zaplanowane zajęcia 

i utworzenia kompletnych grup. 

6. Informacja o zamknięciu rekrutacji na zajęcia będzie zamieszczona na stronie internetowej 

Beneficjenta projektu http://www.uzrodel.pl  a także szkoły  http://lo2konskie.pl/  

7. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest uzupełnienie i przedłożenie Koordynatorowi projektu  

i osobie ds. rekrutacji, monitoringu i promocji następujących dokumentów: 

 deklaracja przystąpienia do projektu, 

 formularz zgłoszeniowy dla uczniów w ramach projektu, 

 zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

8. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwych 

formularzach, dostępnych w biurze Projektu, jak również na stronie internetowej Beneficjenta 

Projektu. 

9. Przyjęcie kompletu dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału  

w Projekcie. 

http://www.uzrodel.pl/
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10. W ramach Projektu Uczestnik weźmie udział w jednej formie kształcenia. 

11. Kryteria naboru: 

 pierwszeństwo w udziale będą mieli uczniowie, którzy  mają trudności w nauce języków 

obcych  

12. Weryfikacji formalnej otrzymanych zgłoszeń oraz kwalifikacji na szkolenia dokonuje Komisja 

rekrutacyjna w składzie: Koordynator projektu i osoba ds. rekrutacji,  monitoringu i promocji. 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie przez Prezesa Stowarzyszenia  

„Lokalna Grupa Działania U – ŹRÓDEŁ”. 

13. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie 

telefonicznie. 

14. W sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze zostaną 

utworzone listy rezerwowe. 

15. W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia ustalonych wymogów przez osoby 

zakwalifikowane na ich miejsce wprowadzone zostaną osoby z listy rezerwowej, wg kolejności 

zapisu na liście. 

 

§ 5 

 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

 

1. Z ważnej przyczyny uczestnik, który został zakwalifikowany może zrezygnować z udziału  

w Projekcie przed rozpoczęciem zajęć, informując o tym pisemnie Koordynatora, nie później 

jednak niż 14 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć. 

2. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z zajęć przez uczestnika w trakcie jego trwania wyłącznie 

w przypadku zaistnienia bardzo ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia podczas 

procesu rekrutacji. W takiej sytuacji uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie do złożenia 

oświadczenia wraz z podaniem przyczyny rezygnacji u Koordynatora projektu. 

3. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 2 i 3 do udziału w zajęciach zostanie 

wyznaczony uczestnik z listy rezerwowej, spełniający kryteria udziału w Projekcie (o ile 

rozpoczęcie udziału w Projekcie umożliwi mu uczestnictwo w min. 85% zajęć). 

 

 

§ 6 

 

Organizacja zajęć 

1. Zajęcia szkoleniowe będą odbywały się w siedzibie II Liceum Ogólnokształcącego im. 

Marii Skłodowskiej Curie w Końskich, ul. Sportowa 9, 26-200 Końskie 

2. Harmonogram szkoleń będzie dostępny u Koordynatora projektu, w biurze Projektu oraz na 

stronie internetowej Beneficjenta projektu http://www.uzrodel.pl .   

3. Za obsługę organizacyjną zajęć odpowiada Koordynator projektu. 

4. Zajęć realizowane będą z wykorzystaniem nowoczesnych technologii multimedialnych  

oraz nowoczesnych metod nauczania. 

5. Zajęć będą odbywały się w weekendy zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku  

o dofinansowanie. 

 

§ 7 

http://www.uzrodel.pl/
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Prawa i obowiązku Uczestnika Projektu 

 

1. Udział w zajęć realizowanych w ramach Projektu jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Uczestnik projektu jest zobowiązany do uczestnictwa w minimum 85% zajęć dydaktycznych, 

przewidzianych programem nauczania. 

3. Dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność uczestnika spowodowaną chorobą lub ważnymi 

okolicznościami na zasadzie przepisów kodeksu pracy. O zaistniałej sytuacji uczestnik Projektu 

informuje niezwłocznie Koordynatora projektu. 

4. Uczestnik Projektu otrzymuje: 
 wiedzę opartą na  autorskich programach nauczania przygotowanych przez prowadzących, 

 pomoce dydaktyczne na zajęcia w których będzie uczestniczył, 

 komplet materiałów piśmienniczych z logotypami projektu niezbędnych do efektywnego udziału w 

zajęciach, 

 poczęstunek w trakcie zajęć. 

5. Uczestnik zobowiązuje się do: 

 punktualnego stawienia się na zajęciach oraz potwierdzenia każdorazowo swojej obecności 

własnoręcznym podpisem; 

 podpisywania listy obecności oraz wypełniania wszystkich dokumentów potwierdzających 

korzystanie z każdej formy wsparcia w tym m.in. potwierdzania otrzymania materiałów 

dydaktycznych, promocyjnych i piśmienniczych, poczęstunku , 

 wypełnienia niezbędnych ankiet ewaluacyjnych przewidzianych w programie zajęć; 

 udziału w telefonicznej ankiecie ewaluacyjnej, przeprowadzanej w terminie do 6-ciu 

miesięcy od zakończenia udziału w Projekcie; 

 podania danych niezbędnych Beneficjentowi projektu do wypełnienia formularza PEFS 

(Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego), którego celem jest 

gromadzenie informacji na temat osób i instytucji korzystających ze wsparcia w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego; 

 wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podanie danych jest 

dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

uczestnictwa w Projekcie. Uczestnikowi Projektu przysługuje prawo do wglądu  

i modyfikacji swoich danych. 

 

§ 8 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 

2. Beneficjent projektu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu w czasie 

trwania Projektu. 

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.09.2014 r. i obowiązuje do zakończenia projektu. 

4. Uczestnicy Projektu mają obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem, co 

potwierdzają stosownym oświadczeniem. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Beneficjent 

projektu 
 
 

 


