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REGULAMIN PROJEKTU 

„Kompetencje cyfrowe uczniów w Gminie Rząśnia” 

nr RPLD.11.01.02-10-0034/21 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  

 

1. Projekt jest realizowany od dnia 1 października 2022 roku do 31 marca 2023 roku w Gminie Rząśnia na terenie 

województwa łódzkiego.  

2. Cel główny to nabycie przez min 80% ze 200 uczniów (103K, 97M, w tym uczniowie z niepełnosprawnością i ze 

specjalnymi potrzebami/z opiniami PPP) ze SP im. Jana Pawła II w Rząśni kompetencji cyfrowych (kompetencji 

kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy) poprzez realizację warsztatów z zakresu 

kodowania i programowania dla uczniów oraz powiększenie kompetencji cyfrowych u min. 80% z 15N (14K+1M) ww. 

SP m.in. w zakresie korzystania z zakupionych w ramach projektu narzędzi TIK oraz włączania narzędzi TIK do nauczania 

sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku 

pracy (kursy dla nauczycieli) w okresie realizacji projektu: 01.10.2022-31.03.2023. 

3. Projekt skierowany jest do 200 uczniów i 15 nauczycieli kształcenia ogólnego zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Rząśni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rząśni - ZSP (Szkoła kształcenia ogólnego). 

4. Informacje dotyczące projektu, w tym wzory dokumentów, znajdują się na stronach internetowych: Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Rząśni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rząśni oraz  Urzędu Gminy Rząśnia w 

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni – Strona internetowa Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni (zsprzasnia.pl)  

Strona główna - Gmina Rząśnia (rzasnia.pl) 

§2 

Słownik pojęć 

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 

1. Projekt –RPLD.11.01.02-10-0034/21 pn. „Kompetencje cyfrowe uczniów w Gminie Rząśnia”. 

2. Nazwa Wnioskodawcy: Gmina Rząśnia ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia 

3. Uczestnik Projektu (UP)  – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie. 

4. Koordynator Projektu – osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację Projektu zgodnie z harmonogramem i 

wskaźnikami Projektu określonymi we wniosku o dofinansowanie i umowie zawartej z Urzędem Marszałkowskim. 

5. Biuro Projektu  - w Zespole Szkolno-Przedszkolnego w Rząśni im. Jana Pawła II 
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6. Sekretariat szkoły – sekretariat szkoły, do której uczęszcza dany uczeń/nnica lub w której naucza dany 

nauczyciel/nauczycielka 

7. SP – Szkoła podstawowa 

8. SP im. Jana Pawła II w Rząśni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rząśni - ZSP 

9. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- „specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne – indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania 12 i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532);” zgodnie z rozporządzeniem 

Ministerstwa Edukacji Narodowej: specjalne potrzeby edukacyjne ucznia wynikają w szczególności z: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z zaburzeń komunikacji językowej; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; z niepowodzeń edukacyjnych; 

9) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu 

wolnego 

i kontaktami środowiskowymi; 

10) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w 

tym  związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą 

 

§3 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. W Projekcie może uczestniczyć: 200 uczniów/uczennic uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Rząśni (w tym UCZ z niepełnosprawnością i ze specjalnymi potrzebami/z opiniami PPP) 

2. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie zgłosili chęć 

uczestnictwa dziecka w projekcie spełniający następujące kryteria:  

a. uczęszczanie do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rząśni 

b. uczą się w Gminie Rząśnia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,  

c. dostarczenie kompletu dokumentów przez rodziców/prawnych opiekunów. 

3. Po spełnieniu powyższych kryteriów formalnych, o przyjęciu do projektu decyduje suma punktów uzyskanych na 

podstawie kryteriów opisanych szczegółowo w §5  niniejszego Regulaminu. 
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4. Rekrutacja dla dzieci będzie się odbywać do wyczerpania puli miejsc utworzonych w ramach projektu. W przypadku 

trudności  z rekrutacją .: przedłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń, zaproponowanie udziału w projekcie  uczniom 

niezdecydowanym. 

5. Zgłoszenia do udziału w Projekcie w przypadku dzieci dokonuje się poprzez wypełnienie i złożenie przez 

rodziców/prawnych opiekunów „Formularza zgłoszeniowego do projektu” wraz z załącznikami: 

a. Deklaracja uczestnictwa w projekcie, 

b. Wymagane oświadczenia uczestnika projektu 

6. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są nauczyciele/ki, którzy/re zgłosili chęć uczestnictwa w projekcie, 

spełniający następujące kryteria:  

a. Zatrudnienie w: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rząśni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Rząśni. 

b. Dostarczenie kompletu dokumentów. 

7. Po spełnieniu powyższych kryteriów formalnych u uczniów o przyjęciu do projektu decyduje suma punktów 

uzyskanych w procesie rekrutacji. 

8. Rekrutacja dla nauczycieli - brak oceny punktowej- jeśli zgłosi się większa liczba Nauczycieli niż przewidziano w 

projekcie zostaną zwiększone liczebności grup, jeśli ilość chętnych Nauczycieli większa o 25% niż liczba założonych 

Nauczycieli w projekcie - o zakwalifikowaniu Nauczyciela decyduje Dyrektor (na podstawie posiadanej przez 

Nauczyciela wiedzy - sporządzony pisemny protokół z wyboru). 

9. Zgłoszenia do udziału w Projekcie w przypadku nauczycieli dokonuje się poprzez wypełnienie i złożenie „Formularza 

zgłoszeniowego do projektu” wraz z załącznikami: 

a. Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

b. Zgody na przetwarzanie danych osobowych - Oświadczenie uczestnika projektu 

10. Nauczyciel/Rodzice/Opiekunowie prawni oświadcza/ją, iż zapoznał/li się z Regulaminem Projektu oraz spełnia/ją 

warunki uczestnictwa w nim określone. 

11. Nauczyciel/Rodzice/Opiekunowie prawni jest/są świadomy/i odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności cywilnej, 

wynikającej z Kodeksu Cywilnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których uczestnik projektu 

– dziecko zostaje zakwalifikowane do udziału w Projekcie.  

12. W przypadku, gdy Uczestnik Projektu jest osobą małoletnią wymagana jest pisemna zgoda przynajmniej jednego z 

rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w Projekcie.  

13. Osoby, które będą zgłaszać się do udziału w Projekcie będą kwalifikowane przez Komisję Rekrutacyjną. 

14. W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rząśni powoływana jest Komisja Rekrutacyjna, składająca się min. z 

Dyrektora i 1 Nauczyciela ze szkoły, która będzie odpowiedzialna za rekrutację i dopasowanie wsparcia do potrzeb 

uczniów i uczennic. 

§ 4 
Zakres wsparcia 

Projekt obejmuje następujące wsparcie: 
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1. Wyposażenie szkoły w narzędzia TIK - Problemem SP obejmowanej wsparciem jest nieposiadanie (przez brak środków 

finansowych) wystarczających zasobów do realizacji nauczania z wykorzystaniem narzędzi TIK. W ramach zadania 

zaplanowano zakup sprzętu TIK niezbędnego do realizacji programów nauczania - pracowni terminalowej 24 

stanowiskowej, monitorów interaktywnych, projektorów i ekranów projekcyjnych (zgodnie z budżetem) oraz 

niezbędnych pomocy dydaktycznych. Doposażenie będzie zgodne koncepcją uniwersalnego projektowania, zakupione 

pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK będą dostosowane do potrzeb użytkowników, w tym wynikających z 

niepełnosprawności. Wnioskodawca deklaruje, że zapewni w okresie do 6 m-cy od daty zakończenia realizacji projektu 

osiągnięcie określonej funkcjonalności zakupionej infrastruktury sieciowo-usługowej. Zakres funkcjonalności 

infrastruktury sieciowo-usługowej będzie zgodny ze wszystkimi wymogami określonymi w Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 aktualnych na dzień ogłoszenia 

konkursu i wskazanymi w Regulaminie konkursu 

2. Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli - część Nauczycieli z SP obejmowanej projektem ze względu na brak 

wiedzy zajęcia prowadzi według standardowych schematów, nie wykorzystując przy tym nowoczesnych technologii. 

Brak im wiedzy nt. nowoczesnego nauczania z zastosowaniem TIK (z rezerwą podchodzą do narzędzi TIK).  

Dlatego w ramach zadania zrealizowane zostaną następujące kursy dla Nauczycieli: 

 "Programowanie w szkole podstawowej"- 15 N, 2 gr(edycje) po 7-8 N x 4h/gr= 8h, kurs online 

 "Wykorzystanie TIK w edukacji"– 15 N, 2 gr(edycji) po 7-8 N x 24h/gr= 48h 

 Tworzenie interaktywnych gier i quizów edukacyjnych- 15 N, 2 gr(edycji) po ok 7-8 N x 24h/gr= 48h 

Kursy prowadzone popołudniami w dni robocze lub w weekendy. Zagwarantowane będą materiały szkoleniowe. Metody 

pracy: warsztatowa, case studies. Terminy i godziny zajęć będą dostosowane do potrzeb UP, część szkoleń online. 

W zajęciach weźmie udział łącznie 15 Nauczycieli. 

3. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów - zrealizowane zostaną zajęcia z zakresu kształtowania i 

rozwijania kompetencji cyfrowych  

 Warsztaty z zakresu kodowania i programowania. 

Zajęcia prowadzone będą przy użyciu zakupionych pomocy w zadaniu 1.  

Podczas zajęć uczniowie będą programować losy bohatera gry, budować roboty i programować ruchy robotów; 

testować wprowadzone własne rozwiązania logiczne oparte na technologii ICT i robotyce; Uczniowie zostaną 

dodatkowo zapoznani z zasadami zachowania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu 

zagrożeń. U uczniów rozwijane będą następujące kompetencje cyfrowe: tworzenia cyfrowej informacji, um. 

programowania, zachowanie bezpieczeństwa (ochrony cyfrowych urządzeń, danych, własnej tożsamości), 

rozwiązywanie problemów (technicznych, bycia kreatywnym z użyciem technologii), obsługa komputera i programów 

komunikacji cyfrowej. 

Uczniowie podzieleni zostaną na grupy zgodne z etapem edukacji (zajęcia grupowe w gr. po średnio 8-15 UCZ):  

1. klasy 1-3: 76UCZ, 8 grup  

2. klasy 4-6: 64UCZ, 6 grup  
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3. klasy 7-8: 60UCZ, 6 grupy  

Każda grupa zajęcia po 1h/tydz. x 4tyg/m-c x 4m-ce, tj. RAZEM: 20gr x 1h/tydz. x 4tyg/m-c x 4m-ce=320h. 

4. Kursy dla nauczycieli będą organizowane w szkole. Kursy dla nauczycieli kończyć się będą nabyciem kompetencji i 

uzyskaniem dokumentu potwierdzającego zdobycie/podniesienie kompetencji.  

5. Podczas zajęć w projekcie prowadzony będzie dziennik zawierający listę obecności, opinie o postępach dzieci. Poziom 

trudności zajęć będzie dostosowany do wieku i możliwości poszczególnych uczniów. W trakcie zajęć wykorzystane 

zostaną aktywizujące metody nauczania, m. in. gry zespołowe, pobudzające umiejętność pracy w gr i kreatywność, 

dramy, pokazu nauczycielskiego i doświadczenia ucznia, prezentacji multimedialnych. Pobudzana będzie 

innowacyjność, kreatywność, praca zespołowa. Wszystkie działania dla dzieci będą prowadzone z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizyczne ucznia. 

6. Wszystkie podejmowane działania będą prowadzone zgodne z zasadą równości szans, w tym równości płci, 

dostępności dla osób  niepełnosprawnych i zasadą niedyskryminacji. 

7. Wszystkie działania skierowane do uczniów i uczennic będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. 

 

§ 5 

Procedury rekrutacji 

1. Rekrutacja będzie przejrzysta, zgodna z Regulaminem rekrutacji, zastosowanie równości szans, w tym płci, 

dostępności dla ON i zasadą niedyskryminacji. Wykorzystywany język łatwy, wrażliwy na płeć, przekaz 

dostosowany do specyf. GD. Dziewczynki będą zachęcane do wzięcia udziału w zajęciach z programowania itp. 

2. W przypadku trudności z rekrutacją przedłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń, zaproponowanie udziału w 

projekcie uczniom niezdecydowanym. 

3. Oferta udziału w projekcie jest skierowana do: 

a. Uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rząśni (w tym UCZ z 

niepełnosprawnościami i ze specjalnymi potrzebami/z opiniami PPP) 

b. Nauczycieli kształcenia ogólnego zatrudnionych w ww. SP 

4. W trakcie trwania rekrutacji wyłonionych zostanie 200 uczniów/uczennic  - Uczestników Projektu. 

5. Procedura rekrutacji w przypadku uczniów/uczennic obejmuje następujące etapy: 

a) Kryteria rekrutacji formalne:  

I. składanie formularza zgłoszeniowego (wraz z wymaganymi oświadczeniami i innymi 

dokumentami – jeśli dot.) i zgody na przetwarzanie danych, deklaracji uczestnictwa, 

potwierdzających kwalifikowalność do grupy docelowej,  

b) Kryteria rekrutacji merytoryczne (podane pkt. max, min. 0 pkt. w danym kryterium): 

1. Uczeń  z niepełnosprawnością: +10 pkt. 
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2. Uczeń z opinią PPP: + 5 pkt 

Komisja Rekrutacyjna stworzy listę rankingową i rezerwową dla uczniów. O umiejscowieniu na liście decyduje liczba 

uzysk. pkt. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby pkt. o umiejscowieniu na liście decyduje w 

pierwszej kolejności większa liczba pkt. uzyskana za kryteria niepełnosprawność, następnie kryteria posiadania opinii PPP. 

Zbyt duża liczba chętnych -zwiększenie liczebności grup na zajęciach, zbyt mała liczba chętnych - rozmowy z 

niezdecydowanym i ich rodzicami. 

6. Procedura rekrutacji w przypadku nauczycieli:  

a) Kryteria rekrutacji formalne:  

I. składanie formularza zgłoszeniowego (wraz z wymaganymi oświadczeniami) i zgody na 

przetwarzanie danych, deklaracji uczestnictwa, potwierdzających kwalifikowalność do 

grupy docelowej, 

Brak oceny punktowej - jeśli zgłosi się większa liczba Nauczycieli niż przewidziano w projekcie zostaną zwiększone 

liczebności grup, jeśli ilość chętnych Nauczycieli większa o 25% niż liczba założonych Nauczycieli w projekcie - o 

zakwalifikowaniu Nauczycieli decyduje Dyrektor (na podstawie posiadanej przez Nauczyciela wiedzy - sporządzony pisemny 

protokół z wyboru). 

7. Formularze zgłoszeniowe będą składane do Biura Projektu - w sekretariacie szkoły (osobiście w biurze, 

pocztą/kurierem, podczas spotkań), nastąpi sprawdzenie kryteriów formalnych (możliwie uzupełnienie braków). 

8.  Na podstawie ww. punktacji powstanie lista rankingowa i rezerwowa. Od decyzji Komitetu Rekrutacyjnego w 

szkole przysługuje odwołanie w terminie do 3 dni roboczych (z zachowaniem formy pisemnej). 

9.  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, wolne miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

10.  W przypadku zakwalifikowania się do projektu, konieczne jest podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie 

(w 2 egzemplarzach) przez rodziców lub opiekunów prawnych Uczestnika Projektu oraz przez dyrektora szkoły.  

11.  Zasady przyjmowania zgłoszeń: 

a) Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe do Projektu należy wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć 

osobiście lub pocztą/kurierem do biura projektu. 

b) O przyjęciu decyduje spełnienie warunków uczestnictwa w projekcie wskazanych w § 3. 

c) Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w projekcie jest: 

 Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, 

 Złożenie kompletu poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów zgłoszeniowych wraz z 

załącznikami 

 Podpisanie umowy uczestnictwa (nauczyciel) lub umowy uczestnictwa z rodzicami/opiekunami 

prawnymi. 

d) O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Beneficjent poinformuje Uczestnika Projektu drogą mailową, 

telefoniczną lub bezpośrednio.  

e) Dokumenty rekrutacyjne będą przechowywane w Biurze Projektu. 
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12. Komitet Rekrutacyjny składa się z Dyrektora i 1 Nauczyciela. 

13.  Ostatecznie do projektu zakwalifikowanych zostanie: 

a) 200 uczniów 

b) 15  nauczycieli 

§ 6 
Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu 

1. W ramach udziału w Projekcie, uczniowie otrzymają wsparcie w postaci udziału w:  

Warsztatach z zakresu kodowania i programowania. 

2. W ramach udziału w Projekcie, nauczyciele otrzymają wsparcie w postaci udziału w kursach:  

a. „Programowanie w szkole podstawowej" 

b. „Wykorzystanie TIK w edukacji" 

c. „Tworzenie interaktywnych gier i quizów edukacyjnych” 

3. Uczestnik Projektu - uczeń/uczennica biorący udział w Projekcie jest zobowiązany do udziału w warsztatach 

oferowanych w ramach projektu oraz do uczestnictwa w działaniach zmierzających do pomiaru kompetencji 

kluczowych. 

4. Uczestnik Projektu – nauczyciel, zobowiązany jest do: 

 regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich przeznaczonych dla niego formach 

wsparcia, 

 potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności, 

 uczestnictwa w egzaminach, umożliwiającym uzyskanie certyfikatów/zaświadczeń, 

 odbioru zaświadczeń/certyfikatów, oraz potwierdzenia tego faktu podpisem na stosownych listach, 

 wypełniania testów monitoringowych, ewaluacyjnych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej realizacji Projektu w czasie jego trwania. 

5. Nauczyciele/rodzice/opiekunowie prawni jest/są zobowiązany/i do udzielania wszelkich informacji związanych z 

uczestnictwem w Projekcie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020. 

6. Uczestnika/uczestniczkę projektu: należy poinformować o: 

 możliwości odmowy podania danych wrażliwych; 

 obowiązku przekazania danych po zakończeniu projektu potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu 

bezpośredniego (np. udział w kształceniu lub kursie) do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie; 

 obowiązku udziału w realizowanym badaniu ewaluacyjnym.  

 
§ 7 

Zasady monitoringu Uczestników Projektu 
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1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności, ankiet oraz wszystkich dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu.   

2. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku. W celu udokumentowania prowadzonych 

form wsparcia, będzie prowadzona dokumentacja zdjęciowa. 

3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać Beneficjentowi dane, które wymagane są do wprowadzenia  

w systemie SL2014. 

4. Uczestnik Projektu już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co poświadcza osobiście 

podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych. 

5. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 4 przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu, kontroli  

i ewaluacji projektu. 

§ 8 
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

1. Z ważnej przyczyny Uczestnik może wycofać się z udziału w Projekcie, do którego został zakwalifikowany, na 

więcej niż 14 dni przed rozpoczęciem wsparcia, informując o tym Beneficjenta na piśmie.  

2. Dopuszcza się wycofanie Uczestnika z Projektu w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wsparcia w 

przypadku sytuacji losowej (np. niezaplanowany pobyt w szpitalu), która musi zostać potwierdzona odpowiednią 

dokumentacją. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zgłoszenia Kierownikowi Projektu informacji o rezygnacji dziecka 

z udziału w projekcie. 

4. W przypadku wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie w trakcie trwania projektu, Beneficjent 

może żądać, aby Uczestnik przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające wycofanie 

lub rezygnację danego Uczestnika.  

5. W przypadku nieusprawiedliwionego wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie, Beneficjent 

może obciążyć Uczestnika kosztami jego uczestnictwa w Projekcie: 

6. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w   związku z czym 

na Beneficjencie spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami 

wydatkowanie 

7. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w przypadku naruszenia 

przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. 

8. Wobec osoby skreślonej z listy uczestników projektu z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu   oraz zasad 

współżycia społecznego stosuje się sankcje wymienione w pkt. 5 niniejszego paragrafu. 

 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej  szkół  i trwa do 31 marca 2023 roku 
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2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia umowy 

uczestnictwa.  

4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie i ww. umowach rozstrzygane będą przez Beneficjenta. 

5. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Projektu. 

6. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu. 

 
 
 

 


