
 
Projekt" Cztery razy K-Kompetencje Kluczowe Kluczem do Kariery uczniów ze szkół z terenu Gminy Kolbudy"  jest współfinansowany ze środków 
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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

„Cztery razy K-Kompetencje Kluczowe Kluczem do Kariery uczniów ze szkół  

z terenu Gminy Kolbudy” 

 

§1 

Informacje ogólne o projekcie 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Cztery razy K-Kompetencje 

Kluczowe Kluczem do Kariery uczniów ze szkół z terenu Gminy Kolbudy”. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Re-

gionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś prio-

rytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej).  

3. Beneficjentem projektu jest Gmina Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy. 

4. Termin realizacji projektu 30.09.2016 r. – 30.09.2018 r.  

5. W realizację projektu zaangażowane są szkoły funkcjonujące na terenie Gminy Kolbudy: 

- Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach 

Ul. Wybickiego 33, 83-050 Kolbudy, tel. 58 326 41 10, mail: sekretariat@zkpigkolbudy.edu.pl 

- Zespół Kształcenia i Wychowania w Lublewie Gdańskim 

Ul. Szkolna 5, 83-050 Lublewo Gdańskie, tel. 58 682 72 76, mail: sp_lublewo@wp.pl 

- Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkówku 

Ul. Gregorkiewicza 11, 83-050 Bielkówko, tel. 58 682 73 58, mail: zkiwbielkowko@wp.pl 

- Szkoła Podstawowa w Pręgowie 

Ul. Bukowskiego 3, 83-050 Pręgowo, tel. 58 682 72 16, mail: sp-pregowo@wp.pl 

6. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej oraz procesu kształce-

nia  w zakresie edukacji ogólnej na rzecz podległych szkół / placówek oświatowych prowadzą-

cych kształcenie  w oparciu o podstawę programową ogólną oraz uczniów/uczennic wszystkich 

szkół Gminy Kolbudy, poprzez ich kompleksowe wspomaganie. 4. Cele szczegółowe: -Wzrost 

poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u uczniów oraz kreatywności  i 

innowacyjności  -Zwiększenie szans rozwojowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyj-

nych  -Wzrost wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie przygotowania do kształcenia kom-

petencji kluczowych  -Zwiększenie atrakcyjności oferty szkół i zajęć poprzez wprowadzenie no-

woczesnych narzędzi i pomocy dydaktycznych -Zwiększenie interakcji szkół z otoczeniem ze-

wnętrznym, m.in. ze szkołami wyższymi, instytucjami kultury, instytucjami rynku pracy, instytu-

cjami pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi 

7. Biuro projektu mieści się w siedzibie Urzędu Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kol-

budy. 

8. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

 

§2 

Grupa docelowa projektu 

1. Projekt jest skierowany do uczniów i nauczycieli z 4 szkół podstawowych i 1 gimnazjum, dla 

których organem założycielskim jest Gmina Kolbudy. 
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2. Do projektu Gmina Kolbudy zakwalifikuje nie mniej niż 1019 uczniów i 56 nauczycieli. 

3. W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Nazwa szkoły 
łączna liczba 

uczniów 

łączna liczba 

godzin 

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach - GIMNAZJUM 

 

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze 
192 1800 

 

Zajęcia lingwistyczne 
48 450 

 

Zajęcia doradztwa zawodowego 
48 300 

 

Zajęcia interdyscyplinarne z wykorzystaniem TIK 
16 150 

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach - PODSTWÓWKA 

 

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze 
152 1626 

 

Zajęcia lingwistyczne  
80 750 

 

Zajęcia specjalistyczne (logoped., psycholog. Pedagog. 
24 450 

Zajęcia komputerowe z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cy-

berprzestrzeni 
24 225 

Zespół Kształcenia i Wychowania w Lublewie Gdańskim 

 

Zajęcia lingwistyczne  
74 1260 

 

Zajęcia z matematyki metodą innowacyjną „kuferek tajemnic” 
74 630 

 

Zajęcia logopedyczne 
74 344 

 

Zajęcia z wykorzystaniem technologii TIK 
74 192 

Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkówku 

 

Interaktywne warsztaty z jęz. angielskiego 
144 960 

 

Badawcze warsztaty przyrodnicze 
32 240 

 

Zajęcia z kreatywnej matematyki 
32 240 

 

Zajęcia z fotografii filmowania i grafiki komputerowej 
144 320 
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Warsztaty informatyczne z kodowania 
32 80 

 

Warsztaty informatyczne z elementami robotyki 
 32 80  

Szkoła odstawowa w Pręgowie 

 

Zajęcia lingwistyczne 
169 560 

 

Zajęcia informatyczne 
169 210 

 

Warsztaty programowania i robotyka 
169 160 

 

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze  
169 450 

Nauczyciele     

 

Studia podyplomowe 
5  nd 

 

kursy dla nauczycieli 
56  nd 

 

4. Dla potrzeb realizacji zadań zakupione będą materiały dydaktyczne i przekazane uczniom i na-

uczycielom biorącym udział w projekcie. 

5. Zajęcia stacjonarne dla uczniów, co do zasady odbywać się będą na terenie szkół objętych 

projektem. W ramach projektu przewidziano realizację części zajęć we współpracy  z otocze-

niem zewnętrznym poprzez łączenie zajęć stacjonarnych z wyjazdami/wyjściami edukacyj-

nymi oraz realizację osobnych edukacyjnych form wsparcia o charakterze wyjazdowym.   

6. Szkoły udostępnią sale, zakupione wyposażenie i niezbędne materiały dydaktyczne i biurowe 

do realizacji zajęć dla uczniów, zgodnie z ich charakterem i potrzebami programowymi. We 

wszystkich przewidzianych formach wsparcia dla uczniów i nauczycieli, przewiduje się wy-

korzystanie narzędzi ICT, które będą zakupione i/lub stanowią dotychczasowe wyposażenie 

szkoły. 

§3 

Kryteria i procedura naboru uczniów: 

1. Osobami odpowiedzialnymi za rekrutację są: Kierownik Projektu, Koordynator Projektu oraz 

Koordynatorzy Szkolni. 

2. Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełni łącznie następujące warunki:  

1) posiada status ucznia szkoły lub placówki, o której mowa w § 1 ust. 5 lub jest nauczycie-

lem szkoły, o której mowa w § 1 ust.5, 

2) jest zainteresowana udziałem w projekcie,  

3) dopełni wszystkich formalności określonych w niniejszym regulaminie.  Formularze rekru-

tacyjne składa się w szkole, do której uczęszcza dziecko. 
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3. Przedstawiciele grupy docelowej mogą uczestniczyć w kilku formach wsparcia, wg własnych 

potrzeb  i możliwości. 

4. Kryteria określające kolejność uczestnictwa uczniów w zajęciach realizowanych w ramach 

projektu:  

1) uczeń, który otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodnie z opinią wychowawcy- 1-3 pkt 

2) uczeń z problemami psychologicznymi
1
: opinia pedagoga szkolnego – 1-3 pkt,  

3) uczeń z problemem określenia swojej ścieżki edukacyjno – zawodowej
2
: opinia pedagoga 

szkolnego – 1-3 pkt. 

4) uczeń z orzeczeniem niepełnosprawności – 1 pkt.  

5. W pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie, którzy uzyskają największą ilość punk-

tów. 

6. Kryteria określające kolejność uczestnictwa nauczycieli w doskonaleniu umiejętności i kom-

petencji: 

1) w pierwszej kolejności przyjmowani będą nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach pro-

jektu. 

2) kolejności zgłoszeń. 

7. Informacja o wynikach rekrutacji znajdzie się na tablicy ogłoszeń w szkołach. 

8. Uczniowie, którzy nie zakwalifikują się na zajęcia z powodu braku miejsc zostaną umiesz-

czone na liście rezerwowej jako wolni słuchacze. Zastąpią oni tych uczniów, którzy z różnych 

przyczyn przedwcześnie zrezygnują z udziału w projekcie. 

9. Proces rekrutacji będzie przebiegał zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, każ-

dy  z potencjalnych uczestników (uczeń/uczennica) będzie miał jednakowy dostęp do zapla-

nowanych  w projekcie form wsparcia bez względu na względu na płeć, wiek, niepełno-

sprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznanie lub światopogląd, orientację seksualną.    

10. Uczniowie i nauczyciele będą rekrutowani w projekcie 2-etapowo – osobno w roku szkolnym 

2016/2017 oraz 2017/2018.  

 

§4 

Obowiązki uczestnika projektu 

       Uczniowie i nauczyciele, którzy zakwalifikują się do udziału w zajęciach zobowiązani są do: 

         1)  regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 

2) w przypadku choroby usprawiedliwiania nieobecności, 

3) wypełniania ankiety ewaluacyjnej początkowej oraz końcowej, 

4) stosowania się do poleceń i wskazówek kierownika projektu oraz osoby prowadzącej zaję-

cia 

5) dbania o powierzone w ramach projektu materiały. 

      

 

 

                                            
1
 Dotyczy zajęć specjalistycznych (terapeutycznych). 

2
 Dotyczy doradztwa zawodowego. 
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§5 

Postanowienia końcowe 

1. Realizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym „Regulaminie 

uczestnictwa w projekcie” lub wprowadzenie dodatkowych postanowień. 

2. W kwestiach nieregulowanych w „Regulaminie uczestnictwa” prawo do podjęcia ostatecz-

nej decyzji posiada Kierownik Projektu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.09.2 16 r. i obowiązuje przez cały czas trwania 

projektu, tj. do 30.09.2018 r.                                                     

 
 


