
 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie edukacyjnym „Bawię się i uczę z klockami LEGO”. 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie edukacyjnym 

zatytułowanym „Bawię się i uczę z klockami LEGO” w ramach programu grantowego „Uczę się z 

ANWILEM”.  

2. Zajęcia w ramach Projektu sfinansowane są w całości przez Fundację ANWIL. 

3. Beneficjentem projektu jest Zespół Szkół nr 11 we Włocławku ul. Papieżka 89. 

4. Informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 11 we 

Włocławku   http://zs11.edukacja.wloclawek.pl/  zakładka: projekty edukacyjne oraz na stronie 

FB placówki https://www.facebook.com/ZS11wloclawek .  

5. Celem głównym projektu jest popularyzacja nauk ścisłych.  

§ 2 

Informacje o Projekcie 

1. Termin realizacji: 12.12.2022 - 30.06.2023. 

2. Projekt zakłada objęcie zajęciami pozalekcyjnymi 15 uczniów z klas I-III Szkoły Podstawowej               

nr 11 oraz wszystkie dzieci Przedszkola Publicznego nr 11 we Włocławku (w ramach pobytu w 

przedszkolu). 

3. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

4. Koszty uczestnictwa beneficjentów w projekcie ponosi wnioskodawca projektu, ze środków 

otrzymanych na jego realizację. 

5. Realizacja działań zaplanowanych w projekcie będzie dostosowana do planu zajęć i potrzeb 

poszczególnych grup. 

6. Zajęcia poprowadzą nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół nr 11.  

7. Nauczyciele opracują harmonogram zajęć realizowanych w ramach poszczególnych działań. 

§ 3 

Zasady rekrutacji i kwalifikowania uczestników 

1. Rekrutację do projektu przeprowadza komisja rekrutacyjna licząca 3 osoby: 2 osoby realizujące 

projekt oraz dyrektor Zespołu Szkół nr 11 jako przewodniczący.  

http://zs11.edukacja.wloclawek.pl/
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2. Rekrutacja do grupy docelowej w klasach I-III odbywać się będzie w sposób otwarty, na zasadzie 

równości płci i niedyskryminacji.  

3. Uczestnik zainteresowany udziałem w projekcie zobowiązany jest do wypełnienia dokumentów 

rekrutacyjnych i dostarczenia ich w formie papierowej do sekretariatu Zespołu Szkół nr 11 we 

Włocławku. 

4. Informacja i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 11 

zakładka: projekty edukacyjne, na stronie FB oraz w sekretariacie placówki.  

5. Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić, podpisać, a następnie dostarczyć do Zespołu Szkół nr 

11 w terminie od 14 lutego 2023 roku do 17 lutego 2023 roku.  

6. Dokumenty rekrutacyjne: 

a) formularz zgłoszeniowy do projektu 

8. Podstawowe kryteria rekrutacji: 

a) kolejność złożenia formularza zgłoszeniowego (decyduje data i godzina dostarczenia 

dokumentów do Zespołu Szkół nr 11) 

b) w przypadku gdy formularze wpłyną w tym samym czasie będzie brana pod uwagę wysoka 

frekwencja dziecka w I semestrze roku szkolnego 2022/2023. 

9. Sporządzona zostanie lista podstawowa 15 uczestników i lista rezerwowa.  

10. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu, do udziału w zajęciach zostanie zaproszony 

pierwszy uczeń z listy rezerwowej. 

11. Zajęcia warsztatowe – prezentujące umiejętności uczestników projektu, przewidziane są dla 

wszystkich uczniów klas I-III. 

12. Prace zespołu rekrutacyjnego zostaną udokumentowane protokołem i zakończą się 

sporządzeniem i podpisaniem przez dyrektora placówki listy uczestników oraz listy rezerwowej. 

§ 4 

Obowiązki uczestników 

1. W przypadku zakwalifikowania się na zajęcia uczestnik zobowiązany  jest do: 

a) systematycznego uczestnictwa w zajęciach (nieusprawiedliwiona dłuższa nieobecność 

przekraczająca 20 % frekwencji skutkuje skreśleniem z listy uczestników); 

b) przestrzeganie punktualności; 

c) właściwe i kulturalne zachowanie się podczas zajęć (w przypadku złego zachowania i braku 

poprawy nastąpi skreślenie z listy uczestników); 

d) w przypadku świadomego niszczenia materiałów użytych w projekcie uczestnik zostanie 

skreślony z listy uczestników, a opiekun prawny ponosi materialną odpowiedzialność za 

zniszczone mienie 

2. Rodzic/opiekun prawny dziecka uczęszczającego na zajęcia ponosi odpowiedzialność za 

bezpieczne przyprowadzenie i odebranie dziecka z zajęć.  



§ 5 

Prawa uczestników 

1. Uczestnicy uprawnieni są do: 

a) nieodpłatnego udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu; 

b) otrzymywania bezpłatnych materiałów dydaktycznych i promocyjnych w trakcie zajęć; 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Beneficjent ostateczny zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień 

niniejszego regulaminu. 

2. Regulamin obowiązuje od 12.12.2023 do końca realizacji projektu.  

3. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych 

postanowień w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji projektu o ewentualnych 

zmianach zostaną poinformowani wszyscy uczestnicy projektu.  


