
 

 
Projekt pn. „Dobrze się mam, bo siebie znam” nr POKL.09.01.02-20-788/13 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 
Biuro projektu: 
Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”, ul. Rumiankowa 13, 15 – 665 Białystok 
www.mydlainnych.pl, e-mail: marzdlainnych@gmail.com 
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 
Kierownik projektu: Marta Reduta – Pieczywek, tel. 696 437 734 

REGULAMIN PROJEKTU 
„DOBRZE SIĘ MAM, BO SIEBIE ZNAM” 

Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pt. „Dobrze się mam, bo siebie znam” nr POKL.09.01.02-20-788/13, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia 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.  
 

§ 1 
Definicje 

1. Projekt – projekt „Dobrze się mam, bo siebie znam”; 
2. Realizator projektu/wnioskodawca – Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”; 
3. Beneficjent ostateczny/uczestnik – uczennica/uczeń zakwalifikowany/a do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w 

niniejszym regulaminie; 
4. Komisja Rekrutacyjna – komisja powołana przez Kierownika Projektu w celu przeprowadzenia rekrutacji Beneficjentów 

ostatecznych.  
§ 2 

Informacje ogólne 
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dobrze się mam, bo siebie znam” 

realizowanym w ramach poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup  
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, zwanym dalej „projektem”. 

2. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” . 
3. Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej 

Polski w Białymstoku (zwanej dalej „Szkołą”), od 1 sierpnia 2013r. 1 do 31 lipca 2014r.  
4. Biuro Projektu mieści się w siedzibie  Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH”, 15 – 665 Białystok ul. Rumiankowa 13 

(budynek Szkoły Podstawowej nr 44, wejście od strony boiska). 
5. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

a uczestnictwo w nim jest bezpłatne.  
6. W ramach projektu wsparciem zostanie 103 uczennic i uczniów klas 0, IV – VI Szkoły. 
7. Wsparcie realizowane w ramach projektu obejmuje zajęcia pozalekcyjne: socjoterapeutyczne, przyrodniczo – 

matematyczne, językowe, korekcyjno – kompensacyjne, terapeutyczne, społeczne.  
8. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju oraz 

rozwój umiejętności kluczowych uczennic i uczniów Szkoły. 
9. Cele szczegółowe obejmują:  

a) Kształtowanie prawidłowych relacji w grupie i podniesienie umiejętności radzenia sobie z emocjami; 
b) Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły i dostosowanie kształcenia do współczesnych standardów; 
c) Wzrost umiejętności posługiwania się językiem obcym; 
d) Wstrzymanie pogłębiania się problemów zdrowotnych z nadwagą i wadami postawy wśród uczennic 

 i uczniów Szkoły; 
e) Wzrost umiejętności i możliwość zmysłowego doświadczania świata u uczennic i uczniów  

o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
§ 3 

Charakterystyka zajęć 
1. Wsparcie realizowane w ramach projektu obejmuje realizacje zajęć pozalekcyjnych:  

a. Razem raźniej – socjoterapia. Zajęcia mają na celu m.in. tworzenie pozytywnych relacji między uczennicami i 
uczniami, rozwijanie kompetencji kluczowych społecznych i obywatelskich; 

b. Ekologia ekonomiczna. Na zajęciach poprzez rozwiązywanie zadań matematycznych związanych treściowo z 
ochroną środowiska uczennice i uczniowie uczą się oszczędzać  cenne zasoby przyrody. 

c. Drama Club. Poprzez ćwiczenia językowe połączone z przedstawianiem teatralnych scenek  
w j. angielskim doskonalą umiejętności porozumiewania się w j. obcym. Zakończone przedstawieniem. 

d. Wyginam Śmiało ciało – zajęcia ruchowo – korekcyjne. Zajęcia o charakterze korekcyjno – kompensacyjnych 
dostosowane do potrzeb i specyfiki grupy. 

e. Zmysłowe doświadczanie świata – innowacyjne zajęcia w nowo wyposażonej Sali Doświadczania Świata  
o charakterze terapeutycznym, rehabilitacyjnym, a nawet relaksacyjnym. 

f. Pomocna dłoń – o wolontariacie w teorii i praktyce. Nowa metoda zaszczepiania wolontariatu wśród młodych ludzi. 
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2. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (tablice interaktywne, Sala Doświadczania 
Świata). 

3. Zajęcia odbywać się będą w grupach od 5 do 10 osób, w terminie od września 2013r. do czerwca 2014r. poza godzinami 
lekcyjnymi w Szkole. 

§ 4 
Zasady rekrutacji, komisja rekrutacyjna 

1. Rekrutacja uczestników projektu na wszystkie zajęcia poza Zadaniem 6. Pomocna dłoń – o wolontariacie w teorii i 
praktyce, odbędzie się na obszarze Szkoły w dniach 02.09.2013r. – 16.09.2013r., rekrutacja uczestniczek i uczestników 
do udziału w zajęciach z wolontariatu (zad. 6) odbędzie się na obszarze Szkoły w okresie od 21.10.2013r. do 8.11.2013r. 

2. Punkt rekrutacyjny oprócz biura projektu zorganizowany zostanie na terenie Szkoły. 
3. Informacje o miejscu i czasie rekrutacji będą dostępne w sekretariacie Szkoły, u szkolnego pedagoga, na tablicach 

informacyjnych w Szkole, w Biurze Projektu, na stronie internetowej Szkoły i Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH”. 
Informacje o projekcie zostaną także przekazane ustnie rodzicom przez nauczyciel  
i wychowawców klas. 

4. Uczestniczkami i uczestnikami Projektu mogą być uczniowie klas 0,IV-VI Szkoły Podstawowej nr 50  
w Białymstoku.  

5. Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie składają następujące dokumenty i oświadczenia:  
a) formularz zgłoszeniowy; 
b) oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział podopiecznego w projekcie,  
c) oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego. 

6. Wzory formularzy i oświadczeń oraz lista niezbędnych dokumentów poświadczających możliwość ubiegania się o udział 
w projekcie będą dostępne w Biurze Projektu, w sekretariacie Szkoły oraz do pobrania na stronie internatowej 
Realizatora.   

7. Kryteria uczestnictwa: 
a. Zaj. socjoterapeutyczne – 10 osób, analiza złożonych  aplikacji na podst. dokumentacji wychowawcy: 

obserwacja, przydział uczniów do zespołów pomocy psych. – pedag., na podstawie opinii, orzeczeń  
o potrzebie kształcenia specjalnego; 

b. Zaj. "Ekologia Ekonomiczna" – 24 osoby, 3 gr. – uczniowie wyjątkowo zdolni, osiągający b. dobre wyniki w 
nauce (średnia ocen min. 4,75 z przedmiotu matematyka i przyroda). 

c. Zaj. „DRAMA CLUB” – 16 os., 2 gr. - chętni, którzy zgłaszają zainteresowanie taką formą rozwijania 
umiejętności językowych, opinie nauczycieli anglistów, b. dobre oceny z j. ang. 

d. Zaj. ruchowe – 30 os., 6 gr. – rekrutacja spośród złożonych aplikacji za sugestią pielęgniarki szkolnej 
 i nauczycieli gimnastyki korekcyjnej, wszyscy chętni. 

e. Zmysłowe doświadczanie świata – 15 os., 3 gr –osoby z trudnościami w nauce, o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych (dysfunkcyjne, niepełnosprawne – zgodnie ze wskazaniami PPP  
i dokumentacją – opiniami o potrzebie kształcenia specjalnego). 

f. Wolontariat – 8 os. - na podst. dotychczasowego zaangażowania i działalności społecznej osób, za sugestią 
nauczycieli. 

8. W przypadku gdy liczba osób chętnych do uczestnictwa będzie większa niż zakładana liczba miejsc, zostanie utworzona 
lista rezerwowa z kwalifikacją na poszczególne zajęcia.  

9. Dopuszcza się zgłoszenie 1 osoby do więcej niż jednej grupy zajęć z zastrzeżeniem, iż zostanie ona zakwalifikowana 
tylko na jeden rodzaj zajęć. Jedna osoba może uczestniczyć w jednym rodzaju zajęć.  

10. Lista osób przyjętych zostanie ogłoszona w miejscu rekrutacji w ciągu 3 dni od daty ukończenia rekrutacji. Wraz z 
ogłoszeniem listy zostanie podany termin pierwszego spotkania organizacyjnego. 

11. Rekrutacja ma charakter otwarty i jawny, przebiega z zachowaniem zasady równości szans. 
12. W skład Komisji rekrutacyjnej wchodzą: Kierownik Projektu, Dyrektor Szkoły, Pedagog szkolny. Komisja powoływana 

jest przez Zarząd Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH” w celu wyboru uczestniczek i uczestników projektu w 
następnym dniu roboczym po zamknięciu naboru. Przy rekrutacji i wyborze pod uwagę będzie brana opinia 
wychowawców i nauczycieli przedmiotów. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej sporządza protokół z wyboru 
uczestniczek i uczennic, do którego załącza listę wybranych osób oraz ew. listę rezerwową. 

13. Warunkiem uczestnictwa w projekcie uczennicy/ucznia jest podpisanie przez jego opiekuna ustawowego w jego imieniu i 
na jego rzecz wszystkich dokumentów niezbędnych do realizacji projektu tj. deklaracji uczestnictwa w projekcie, 
regulamin, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

§ 5 
Zasady uczestnictwa w projekcie 

1. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Europejskiego  
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2. Uczestniczka/uczestnik projektu zobowiązany jest do:  
a. uczestniczenia w minimum 80% zajęć; 
b. wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów, poddaniu się 

wszelkim działaniom ewaluacyjnym i monitoringowym prowadzonym przez nauczycieli 
 i kadrę projektową, 

c. każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach.  
3. W przypadku niewywiązania się z powyższych zobowiązań, prawny opiekun uczestniczki/uczestnika będzie obciążony 

procentowo kosztami poniesionymi przez Realizatora projektu, w przeliczeniu na jednego uczestnika 2 386,35 zł. 
4. Realizator projektu dopuszcza możliwość usprawiedliwienia nieobecności powyżej 20% zajęć tylko  

w szczególnych okolicznościach, za zgodą prowadzącego zajęcia. 
5. Każdorazowe opuszczenie zajęć przez uczestniczkę/uczestnika wymaga pisemnego usprawiedliwienia, podpisanego co 

najmniej przez opiekuna prawnego. 
6. Realizator projektu nie zwraca kosztów dojazdu uczestniczki/uczestnika. 
7. Prawny opiekun zobowiązuje się do odbioru uczestniczki/uczestnika po zajęciach. 
8. Prawny opiekun jest zobowiązany do bieżącego informowania o zmianach w danych teleadresowych,  

w przeciągu 7 dni od daty wystąpienia zmiany. 
§ 6 

Przepisy końcowe 
1. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją projektu będzie sprawował Kierownik Projektu. 
2. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Kierownik Projektu. 
3. Regulamin obowiązuje w okresie trwania Projektu, od 01.08.2013r. do 31.07.2014r. 
 
 
 
 

W imieniu małoletniego/małoletniej: 
 
 
 

…………………………………………………..…………………………………………………………………….. 
(miejscowość, data i czytelny podpis) 

 


