Projekt Marka sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU
MARKA SUKCESU
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy Regulamin określa warunki naboru i udzielania wsparcia projektu Marka sukcesu
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA XI - Wzmocnienie
potencjału edukacyjnego, 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. Nr projektu
WND-RPSL.11.01.04-24-012H/15.

2.

Projekt "Marka sukcesu" realizowany będzie w okresie od 01.10.2016 r. do 31.07.2017 r. przez
Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Zespołu Szkół
nr 1 w Bytomiu, tj. w Bytomiu 41-910, ul. Arki Bożka 21, tel. faks 32 282-13- 98,
www.zso1.bytom.pl

3.

Projekt „Marka sukcesu” wspiera Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Specjalnymi jako instytucję, jego
uczniów i kadrę pedagogiczną.

4.

Miejscem realizacji projektu (organizacji wszystkich form wsparcia) jest Gimnazjum nr 5 z Oddziałami
Specjalnymi wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1 w Bytomiu, ul. Arki Bożka 21.

5.

Czas trwania projektu, realizacji form wsparcia: od 1.10.2016 do 31.07.2017r.

§2
CELE PROJEKTU
Celem głównym projektu pt. Marka sukcesu jest: jest wzrost dostępu co najmniej 108 UP (w tym 45K) do
wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego do 31.07.2017 r. w Gimnazjum nr 5 w Bytomiu.
Realizacja projektu przyczyni się do:
- poprawy wyników egzaminów zewnętrznych w stosunku do innych szkół Bytomia,
- zwiększenia szans na rozwój własnego potencjału,
- dostosowania oferty edukacyjnej zajęć dodatkowych do potrzeb i możliwości ucznia, aby
umożliwić mu wszechstronny rozwój w miarę jego możliwości,
- stosowania w pracy z uczniami form i metod aktywnych,
- położenia szczególnego nacisku na wykorzystanie TIK w pracy z uczniami,
- pobudzenia kreatywności uczniów zarówno w działaniach indywidualnych jak i zespołowych,
- przygotowania uczniów do odnalezienia się na rynku pracy poprzez większe zaangażowanie
w planowanie ich kariery zawodowej,
- ograniczenia przedwczesnego kończenia nauki.

§3
ZAKRES WSPRCIA PROJEKTOWEGO
Dominującym zakresem interwencji w realizowanym projekcie jest ograniczanie i zapobieganie
przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji
elementarnej oraz kształcenia gimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych
i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.
1. Unowocześnienie bazy dydaktycznej Gimnazjum zakup i przekazanie nowoczesnego sprzętu do
nauczania oraz pomocy dydaktycznych. Unowocześnienie pracowni językowej.
2. Podniesienie kompetencji 20 nauczycielek i nauczycieli Gimnazjum w zakresie wykorzystania
w procesie nauczania nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.
- organizacja warsztatów z zakresu wykorzystania technologii komputerowych i multimediów
w pracy nauczyciela – 17 nauczycielek i 3 nauczycieli
- Studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego dla 2 nauczycielek/i
- Studia podyplomowe z zakresu coachingu dla 2 nauczycielek/i
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3. Organizację dodatkowych zajęć, w tym:
➢

Kształtujących i rozwijających kompetencje matematyczne:
1) Licz na matematykę (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) - 8grup po 5U. (ogółem 40U.);
2h/tyg.;20h/gr; 20h/U. Ilość prowadzących-4 os.
2) Księga szkocka (kółko zainteresowań) - 1gr.po10U. (ogółem 10U.); 2h/tyg.;20h/gr.; 20h/U.
Ilość prowadzących-1 os.
3) Matematyka obok (kółko zainteresowań) - 1 gr.x5U. (ogółem 5U.), 2h/tyg.; 20h/gr.; 20h/U.
Ilość prowadzących-1 os.

➢

Kształtujących i rozwijających kompetencje uczenia się:
4) Matematyczne gry (zajęcia dodatkowe) - 4 gr. po 10U. (ogółem 40U.); 2 h/tyg.; 20 h/gr;
20h/U. Ilość prowadzących zajęcia - 3 os.

➢

Wdrożenie nowych form i programów nauczania kształtujących kreatywność:
5) Edukacja poprzez szachy (zajęcia dodatkowe) - 3 gr. po 10U. (ogółem 30U.); 2h/tyg.; 60h/U.
Ilość prowadzących zajęcia 1 os.
6) Laboratorium kreatywności (zajęcia dodatkowe) - 10 gr. po 10U. (ogółem 100U.); 2h/tyg.
20h/U. Ilość prowadzących zajęcia 5 os.

➢

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla U.:
7) Akademia Kariery (warsztaty) – 8 gr. po 5U. (ogółem 40U.); 2h/tyg., 20h/U. Ilość
prowadzących zajęcia 2 os.
8) Akademia Kariery (konsultacje indywidualne) – 40 U. po 2h/U. Ilość prowadzących zajęcia 2
os.

➢

Kompetencję językowe:
9) Niemiecki na co dzień (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) - 7 gr. x 6U. (ogółem 42 U.); 2
h/tyg., 20 h/U. Ilość prowadzących zajęcia: 3 os.
10) Na językach (kółko zainteresowań) - 2 gr. po 4U. (ogółem 8U.); 2h/tyg., 20h/U. Ilość
prowadzących zajęcia 2 os.
11) Angielski na co dzień (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) – 7 gr. x 6U., (ogółem 42U.) 2
h/tyg., 20 h/U. Ilość prowadzących zajęcia: 3 os.

UCZNIOWIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W WIĘCEJ NIŻ JEDNYM RODZAJU WSPARCIA.
§4
ODBIORCY WSPARCIA I KRYTERIA REKRUTACJI
1. Wsparciem projektowym objętych zostanie:
a) 108 uczniów Gimnazjum (45 dz. 63 chł.) w tym:
b) 24 nauczycieli Gimnazjum (w tym 21 K 3 M).
2. Osoby objęte wsparciem pracują, uczą się lub zamieszkują na terenie woj. Śląskiego.
3. Rekrutacja ma charakter zamknięty, uczniowie rekrutowani do projektu przynależą do Gimnazjum nr 5
w Bytomiu; nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół nr 1 w Bytomiu.
§5
PROCES REKRUTACJI
4. Rekrutacja będzie przeprowadzana na bieżąco z uwzględnieniem zasad równościowych przez komisję
rekrutacyjną do wyczerpania limitu miejsc na poszczególne formy wsparcia.
5. Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje poprzez złożenie przez nauczyciela/ucznia (lub
rodzica/opiekuna prawnego) następujących dokumentów rekrutacyjnych (Zakres danych zgodny jest
z załącznikiem nr I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady
(WE) nr 1081/2006 (Dz. U. UE. z 2013 r. L 347/470):
a) Formularz zgłoszenia – załącznik nr 1 do regulaminu.
b) Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych załącznik nr 2 do regulaminu.
c) Dane uczestnika projektu – załącznik nr 3 do regulaminu.
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6. Dokumenty rekrutacyjne oraz niniejszy Regulamin dostępne będą w sekretariacie szkoły,
u Koordynatora szkolnego (Pani Anna Kopacz) oraz na stronie internetowej szkoły www.zso1.bytom.pl
7. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariacie szkoły lub do koordynatora szkolnego (Pani
Anna Kopacz).
8. Weryfikacji zgłoszeń, utworzenie list podstawowych i rezerwowych:
- uczniów - dokona komisja rekrutacyjna w składzie Koordynator szkolny, dyrektor szkoły
i nauczyciel/le prowadzący zajęcia z danej tematyki.
- nauczycieli - dokona komisja rekrutacyjna w składzie koordynator projektu, dyrektor szkoły
i koordynator szkolny
9. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z podziałem na grupy zostanie wywieszona na
tablicy informacyjnej w Gimnazjum.
10. W przypadku dużego zainteresowania udziałem w projekcie oprócz list podstawowych zostaną również
utworzone listy rezerwowe na zajęcia.
11. W przypadku rezygnacji ucznia/uczennicy nauczyciela/nauczycielki z udziału w projekcie jej/jego
miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej która dostarczy wypełnione dokumenty rekrutacyjne.
12. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego
Regulaminu.

1.

2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

§6
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Uczniowie/nauczyciele zakwalifikowani do udziału w projekcie zobowiązani są do:
- regularnego i aktywnego uczestniczenia w wybranej formie wsparcia;
- uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu, w szczególności do wypełniania ankiet
i udzielania informacji dotyczących postępów w kształceniu;
- wypełnienie dokumentów związanych z realizacją projektu;
- systematycznego uczestniczenie w zajęciach;
- przestrzegania punktualności;
- poszanowania pomocy dydaktycznych, materiałów oraz używania ich zgodnie z przeznaczeniem.
Zadeklarowanie uczestnictwa w poszczególnej formie wsparcia jest zobowiązaniem ucznia/nauczyciela
do czynnego i pełnego udziału w zajęciach do końca trwania cyklu tych zajęć;
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa - usprawiedliwione będą nieobecności udokumentowane
pisemnym usprawiedliwieniem rodzica/opiekuna prawnego ucznia.
Uczestnik: nauczyciel/uczeń (rodzic/opiekun prawny) ma obowiązek zgłoszenia do koordynatora
szkolnego:
- dłuższej nieobecności na zajęciach,
- rezygnacji z uczestnictwa w projekcie niezwłocznie - w formie pisemnej.
§ 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej organizatora projektu www.kiss.pl oraz
w biurze projektu i sekretariacie szkoły.
Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.
Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu.
Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu – informacje o wprowadzonych zmianach
zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu realizacji projektu

Formularz zgłoszenia do projektu MARKA SUKCESU
w Gimnazjum nr 5 w Bytomiu, rok szk. 2016/2017

1. Dane ucznia/uczennicy:
Imiona i nazwisko
PESEL
Wiek w chwili przystąpienia do
projektu

Adres zameldowania/zamieszkania:
Miejscowość
Powiat, Gmina
Województwo
Ulica, nr budynku, lokalu
Kod pocztowy
Adres e-mail
Telefon kontaktowy

2. Deklaruję chęć uczestnictwa w formach wsparcia (zajęciach) w ramach projektu:
Lp.

Nazwa zajęć

1.

LICZ NA MATEMATYKĘ – zaj. dydaktyczno-wyrównawcze

2.

KSIĘGA SZKOCKA – kółko zainteresowań

3.

MATEMATYKA OBOK – kółko zainteresowań

4.

MATEMATYCZNE GRY – zaj. dodatkowe

5.

EDUKACJA PRZEZ SZACHY - zaj. dodatkowe

6.

LABORATORIUM KREATYWNOŚCI - zaj. dodatkowe

1

Wybór formy
wsparcia1

Należy wstawić znak X przy wybranych zajęciach
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7.

AKADEMIA KREATYWNOŚCI – warsztaty z doradztwa zawodowego

8.

NIEMIECKI NA CO DZIEŃ – zaj. dodatkowe

9.

NA JĘZYKACH – kółko zainteresowań z j.niemieckiego

10. ANGIELSKI NA CO DZIEŃ – zaj. dydaktyczno-wyrównawcze
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym Formularzu zgłoszenia są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, ze zapoznałem/am się z Regulaminem i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły
KISS w związku z realizacją projektu "Szkoła równych szans ”.
....................................................................

.......................................................

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
ucznia

czytelny podpis

Bytom, dnia …………..

Załącznik nr 2 do Regulaminu realizacji projektu

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do projektu pn. MARKA SUKCESU oświadczam, że przyjmuję do
wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;
2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków związanych z realizacją
projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020;
3. Podanie danych przez uczestnika projektu jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa
w projekcie. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia
w ramach projektu;
4. Dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 – 2020. W odniesieniu do zbioru „Dane uczestników projektów RPO WSL
na lata 2014 – 2020” podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi
art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w powiązaniu z aktami prawnymi w tym:
a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
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i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr
1083/2006;
b) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady
(WE) nr 1081/2006;

c) Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 1146 z późn.
zm.);
5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS w Katowicach oraz podmiotom, które na zlecenie
beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Specjalnymi
w Bytomiu;
6. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom realizującym badania
ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta;
7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa. Dane będą także przekazywane do Centralnego Systemu Teleinformatycznego
prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa;
8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

…..………………………….……………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

……………………………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*2

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej
prawnego opiekuna.
2
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Załącznik nr 3 do Regulaminu realizacji projektu

Dane uczestnika projektu Marka sukcesu
Lp. Nazwa
1 Imię
2 Nazwisko
3 PESEL
4 Kraj
Dane uczestnika

5 Rodzaj uczestnika
6 Nazwa Instytucji
7 Płeć
8 Wiek w chwili przystąpienia do projektu
9 Wykształcenie
10 Województwo
11 Powiat
12 Gmina
13 Miejscowość
14 Ulica

Dane kontaktowe
uczestnika

15 Nr budynku
16 Nr lokalu
17 Kod pocztowy
18 Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
19 Telefon kontaktowy
20 Adres e-mail
21 Data rozpoczęcia udziału w projekcie
22 Data zakończenia udziału w projekcie

Szczegóły i
rodzaj wsparcia

Status osoby na rynku pracy w chwili
23 przystąpienia do projektu
24 Wykonywany zawód
25 Zatrudniony w
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Projekt Marka sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Sytuacja
(1)
osoby
w
momencie
26 zakończenia udziału w projekcie
Sytuacja
(2)
osoby
w
momencie
27 zakończenia udziału w projekcie
28 Inne rezultaty dotyczące osób młodych
Zakończenie udziału osoby w projekcie
zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką
29 uczestnictwa
30 Rodzaj przyznanego wsparcia
31 Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
32 Data zakończenia udziału we wsparciu
33 Data założenia działalności gospodarczej
Kwota przyznanych środków na założenie
34 działalności gospodarczej
35 PKD założonej działalności gospodarczej
Osoba należąca do mniejszości narodowej
lub etnicznej, migrant, osoba obcego
36 pochodzenia
Osoba
bezdomna
lub
dotknięta
37 wykluczeniem z dostępu do mieszkań
38 Osoba z niepełnosprawnościami
Osoba przebywająca w gospodarstwie
39 domowym bez osób pracujących
Status uczestnika
projektu w chwili
przystąpienia do
projektu

w tym: w gospodarstwie domowym
40 dziećmi pozostającymi na utrzymaniu

z

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym
się z jednej osoby dorosłej i dzieci
41 pozostających na utrzymaniu
Osoba o innej niekorzystnej
42 społecznej (innej niż wymienione)

sytuacji

Przynależność do grupy docelowej zgodnie
ze Szczegółowym Opisem Priorytetów
Programu
Operacyjnego
Regionalny
43 Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego 2014-2020 / Zatwierdzonym do
realizacji wnioskiem o dofinansowanie
projektu
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