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Projekt „Rozwój naszą szansą” 

 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa kryteria uczestnictwa w projekcie „Rozwój naszą szansą” 

współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne 

na obszarach wiejskich. 

2. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2014 – 30.06.2015 r. 

3. Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne. 

4. Podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej poprzez organizację zajęć 

dodatkowych w Szkole Podstawowej w Olszanach dla minimum 15 uczniów (minimum                   

8 chłopców) w okresie 01.09.2014 – 30.06.2015 roku 

5. Projekt realizowany będzie z zachowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn. 

6. Działania projektowe realizowane będą w budynku Szkoły Podstawowej w Olszanach. 

7. Biuro Projektu znajdować się będzie w Siedzibie Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA 

PRZEMYSKA” (Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, pok. 95)  

 

§ 2  

Kryteria uczestnictwa w Projekcie 

 

1. Uczestnikami Projektu mogą być dzieci z klas IV - IV uczące się w Szkole 

Podstawowej w Olszanach.  

2. Dzieci uczące się w Szkole Podstawowej w Olszanach mogą uczęszczać                          

na następujące zajęcia: 

a) zajęcia teatralno – dziennikarskie, 

b) zajęcia z matematyki, 

c) szachy. 

Poza tymi kryteriami nie przewiduje się żadnych ograniczeń w dostępie do Projektu. 

 

 

 

 

 

 



Projekt „Rozwój naszą szansą” 

 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

§ 3 

Rekrutacja Uczestników Projektu 

 

1. Rekrutacja odbywać się będzie w oparciu o następujące kryteria: 

a) Kryteria dostępu 

 Kandydat uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Olszanach 

b) Kryteria pierwszeństwa 

 korzystanie z pomocy społecznej  

 posiadanie orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

2. Proces rekrutacyjny zakończy się w momencie stworzenia list uczestników Projektu 

oraz list rezerwowych. 

3. Rekrutacja prowadzona będzie z zachowaniem zasad równości szans kobiet 

i mężczyzn. 

4. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

5. Karta oceny stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

 

§ 4 

 

Zasady uczestnictwa w Projekcie 

 

1. Dokumentacja zajęć obejmuje prowadzenie dziennika zajęć. 

2. Prowadzący zajęcia zobowiązani są do prowadzenia bieżącego monitoringu i ewaluacji 

realizacji założonych celów projektu. 

3. Za całościowy monitoring i ewaluację w projekcie odpowiedzialny będzie Kierownik 

Projektu. 

4. Nadzór nad prawidłową realizacją i organizacją zajęć od strony technicznej sprawuje 

Kierownik Projektu. 

§ 5  

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Beneficjent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu. 

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję 

podejmuje Kierownik Projektu. 

3. Beneficjent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian trenerów prowadzących 

zajęcia oraz terminów tychże zajęć w trakcie trwania realizacji Projektu z przyczyn 

technicznych, organizacyjnych bądź innych przyczyn niezależnych od Beneficjenta. 

4. Niniejszy Regulamin dostępny będzie w Biurze Projektu - w Siedzibie Lokalnej Grupy 

Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”. 


