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REGULAMIN	PROJEKTU	
AKADEMIA	SUKCESU		

nr	RPLU.12.02.00-06-	0067/17	
	
Podstawa	prawna	:	

-	 Ustawa	 z	 dnia	 7	 września	 1991	 r.	 o	 systemie	 oświaty	 (Dz.	 U.	 z	 2016r.	 poz.	 1943		
z	późniejszymi	zmianami);	
-	 Rozporządzenie	Ministra	 Edukacji	 Narodowej	 z	 dnia	 9	 sierpnia	 2017	 r.	w	 sprawie	
zasad	 organizacji	 i	 udzielania	 pomocy	 psychologiczno-pedagogicznej	 w	 publicznych	
przedszkolach,	 szkołach	 i	 placówkach	 (Dz.	 U.	 z	 2017	 r.	 poz.	 1591	 z	 późniejszymi	
zmianami).	

	
Rozdział	I	

Postanowienia	ogólne	
	

§	1	
Regulamin	projektu	Akademia	sukcesu,	zwany	dalej	regulaminem,	określa:	

1. Zadania	 i	 obowiązki:	 dyrektorów	 placówek	 oświatowych	 oraz	 nauczycieli	
biorących	 udział	w	 projekcie	Akademia	 sukcesu,	 realizowanym	przez	 szkoły,	 dla	
których	organem	prowadzącym	jest	Gmina	Wisznice	

2. Zasady	realizacji	zajęć	w	szkołach.	
3. Prawa	i	obowiązki	nauczycieli.	
4. Prawa	i	obowiązki	uczestników	projektu	i	ich	opiekunów.	
5. Zasady	rezygnacji	z	uczestnictwa	w	projekcie.	
	

§	2	
Ilekroć	w	regulaminie	jest	mowa	o:	

1) Projekcie	–	należy	przez	to	rozumieć	projekt	pt.	Akademia	sukcesu	realizowany	przez	
Gminę	 Wisznice	 realizowany	 przez	 Gminę	 Wisznice	 w	 ramach	 Regionalnego	
Programu	Operacyjnego	Województwa	Lubelskiego	na	lata	2014-2020,	Działanie	12.2		
na	 podstawie	 umowy	 	 o	 dofinansowanie	 nr	 278/RPLU.12.02.00-06-0067/17-00	
podpisanej	 w	 dniu	 18.12.2017	 r.	 z	 Urzędem	 Marszałkowskim	 Województwa	
Lubelskiego.	

2) Dyrektorze	 –	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 dyrektorów	 poszczególnych	 szkół,	
uczestniczących	 w	 projekcie	 –	 dyrektora	 Publicznego	 Gimnazjum	 w	 Wisznicach,	
dyrektora	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Wisznicach	 oraz	 Dyrektora	 Szkoły	 Podstawowej		
w	Horodyszczu	

3) Placówce	oświatowej	-	należy	przez	to	rozumieć	Publiczne	Gimnazjum	w	Wisznicach	
oraz	szkoły	podstawowe	w	Wisznicach	oraz	Horodyszczu.	

4) Nauczycielu	-	należy	przez	to	rozumieć	nauczycieli	oraz	inne	osoby	zaangażowane	do	
prowadzenia	zajęć	w	ramach	projektu,		

5) Koordynatorze	 -	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 pracownika	 zatrudnionego	 przez	 Gminę	
Wisznice	na	stanowisku	koordynatora	projektu	Akademia	sukcesu,	
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6) Księgowym	 -	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 pracownika	 zatrudnionego	 na	 stanowisku	
specjalisty	ds.	rozliczeń	w	projekcie	Akademia	Sukcesu,	

7) Uczestnikach	 projektu	 –	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 uczniów/uczennice	 szkół	
uczestniczących	 w	 projekcie,	 zakwalifikowanych/zakwalifikowane	 do	 udziału		
w	zajęciach	przez	Komisję	Rekrutacyjną,	

8) Opiekunach	 –	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 rodziców	 lub	 prawnie	 ustanowionych	
opiekunów	uczestników	projektu.	

	
§	3	

Regulamin	obowiązuje	od	dnia	ogłoszenia	do	dnia	31.12.2020	r.	
	
	

Rozdział	II	
Cel	i	zakres	projektu	

	
§	1	

Celem	 projektu	 jest	 podniesienie	 u	 184	 uczniów	 kompetencji	 kluczowych,	 właściwych	
postaw	i	umiejętności	niezbędnych	na	rynku	pracy	oraz	rozwój	indywidualnego	podejścia	do	
ucznia,	 szczególnie	 ze	 specjalnymi	 potrzebami	 edukacyjnymi	 poprzez	 organizację	 różnego	
rodzaju	zajęć,	a	także	wyrównanie	dysproporcji	edukacyjnych	w	trakcie	procesu	kształcenia		
u	uczniów	mających	trudności	w	spełnianiu	wymagań	edukacyjnych,	wnikających	z	podstawy	
programowej	oraz	udzielenie	pomocy	psychologiczno-pedagogicznej	dzieciom	stwarzającym	
problemy	wychowawcze.	
	

§	2	
W	ramach	Projektu	zostaną	przeprowadzone	zajęcia	dydaktyczno-wyrównawcze,	rozwijające	
oraz	 specjalistyczne,	 odpowiadające	 zidentyfikowanym	 potrzebom	 uczniów/uczennic	
poszczególnych	szkół.	
	

§	3	
Wykaz	 zajęć	 dostępnych	 w	 danej	 szkole	 jest	 dostępny	 w	 biurze	 projektu	 (Urząd	 Gminy	
Wisznice,	 ul.	 Rynek	 35,	 21-580	 Wisznice)	 oraz	 w	 sekretariatach	 szkół	 uczestniczących		
w	projekcie.	

	
Rozdział	III	

Zadania	i	obowiązki	dyrektorów	
	

§	1	
Dyrektor	 odpowiada	 za	 prawidłową	 realizację	 projektu	 w	 placówce	 oświatowej,	 którą	
kieruje,	 zgodnie	 z	 umową	 o	 dofinansowanie	 projektu	 oraz	 aktualnym	 wnioskiem		
o	dofinansowanie.	
	

§	2	
Dyrektor	obowiązany	jest	do	merytorycznej	realizacji	projektu	w	placówce	oświatowej,	którą	
kieruje,	w	szczególności:	
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1. organizowania	spotkań	 informacyjnych	z	opiekunami	w	zakresie	nowych	możliwości	
edukacyjnych	 związanych	 z	 projektem,	 przekazywania	 informacji	 o	 projekcie	 na	
apelach	szkolnych,	zebraniach	z	rodzicami	oraz	zamieszczania	 informacji	o	projekcie	
na	stronie	internetowej	szkoły;	

2. udziału	w	pracach	Komisji	Rekrutacyjnej	oraz	organizacji	procesu	rekrutacji	uczniów	
do	projektu;	

3. organizacji	 zajęć	 pozalekcyjnych	 przewidzianych	 w	 ramach	 projektu	 w	 swojej	
placówce	 oświatowej	 –	 tj.	 zaangażowania	 personelu	 do	 prowadzenia	 zajęć,	
zapewnienia	 sal,	 uzgodnienia	 planu	 zajęć	 i	 dostosowania	 go	 do	 potrzeb	 uczniów		
i	nauczycieli	oraz	rozdysponowania	zakupionych	pomocy	dydaktycznych;	

4. współpracy	z	koordynatorem,	księgowym	oraz	pracownikami	Urzędu	Gminy	Wisznice	
w	 zakresie	 zamówień	 publicznych,	 sporządzania	 wniosków	 o	 płatność,	 opisywania	
dokumentów	 księgowych	 oraz	 innych	 bieżących	 kwestii	 związanych	 z	 realizacją	
projektu;	

5. sprawowania	nadzoru	nad	zajęciami	pozalekcyjnymi	realizowanymi	w	swojej	szkole,	
w	 tym	 informowania	 koordynatora	 o	 wszelkich	 zmianach	 w	 programach		
i	harmonogramach	realizacji	zajęć;	

6. przekazywania	 najpóźniej	 w	 ostatnim	 dniu	 roboczym	 miesiąca	 protokołów	
potwierdzających	 wykonanie	 zadań	 przez	 nauczycieli	 zaangażowanych	 do	 realizacji	
projektu;	

7. udziału	w	ewentualnych	kontrolach	projektu.	
	

	
Rozdział	IV	

Zadania	i	obowiązki	nauczycieli	
	

§	1	
Nauczyciel	 jest	obowiązany	do	opracowania	harmonogramu	 realizacji	wsparcia	 i	 programu	
zajęć	 oraz	 przekazania	 ich	 koordynatorowi	 projektu	 nie	 później	 niż	 5	 dni	 roboczych	 przed	
rozpoczęciem	zajęć	w	projekcie.	
	

§	2	
Nauczyciel	 zobowiązany	 jest	 do	 bieżącego	 prowadzenia	 dziennika	 zajęć,	 list	 obecności	
uczniów	na	zajęciach	oraz	ewidencji	swojego	czasu	pracy.	

	
§	3	

Wzory	dokumentów	wymienionych	w	§	1	oraz	§	2	stanowią	załączniki	nr	1-5	do	niniejszego	
Regulaminu.		

	
§	4	

Nauczyciel	 jest	 obowiązany	 do	 składania	 najpóźniej	 w	 ostatnim	 dniu	 roboczym	 miesiąca	
kalendarzowego	wszystkich	dokumentów	o	których	mowa	w	§	2	dyrektorowi	szkoły,	w	której	
prowadzi	zajęcia.	
	

§	5	
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1. Nauczyciel	 odpowiada	 za	 monitorowanie	 postępów	 uczniów/uczennic	
uczestniczących	w	prowadzonych	przez	niego	zajęciach	poprzez:	
a) W	 przypadku	 zajęć	 dydaktyczno-wyrównawczych	 oraz	 zajęć	 rozwijających	 -

przeprowadzenie	testów	wiedzy	na	początku	oraz	na	końcu	każdego	semestru	
b) W	 przypadku	 zajęć	 specjalistycznych	 –	 wypełnienie	 karty	 diagnostycznej	 dla	

każdego	uczestnika	projektu	według	wzoru	opracowanego	przez	koordynatora	na	
początku	i	na	zakończenie	jego	udziału	w	projekcie.	

2. Wyniki	 przeprowadzonych	 diagnoz	 i	 testów,	 o	 których	mowa	 w	 pkt.	 1	 nauczyciele	
przekazują	koordynatorowi	nie	później	niż	7	dni	po	zakończeniu	danego	semestru.	

	
	

Rozdział	V	
Zasady	realizacji	zajęć	w	szkołach		

	
§	1	

1. Realizacja	zajęć	w	danej	placówce	oświatowej,	odbywa	się	zgodnie	z	opracowanymi	
przez	nauczycieli	harmonogramami	oraz	programami	zajęć.	

2. Realizator	Projektu	zastrzega	sobie	możliwość	wprowadzenia	zmian	w	harmonogramie	zajęć	
oraz	liczebności	grup.	

	
§	2	

1. W	 przypadku	 konieczności	 dokonania	 zmiany	 harmonogramu	 lub	 programu	 zajęć	
nauczyciel	 dokonuje	 zmiany	 dokumentów	 wskazanych	 w	 Rozdziale	 IV	 §	 1	 oraz	
przedkłada	 je	 koordynatorowi	 projektu	 najpóźniej	 na	 5	 dni	 roboczych	 przed	
planowaną	zmianą.	

2. W	 przypadku	 nagłej	 i	 nieprzewidzianej	 sytuacji	 uniemożliwiającej	 przeprowadzenie	
zajęć	 w	 danym	 dniu	 nauczyciel	 zobowiązany	 jest	 niezwłocznie	 powiadomić	 o	 tym	
dyrektora	szkoły,	a	dyrektor	szkoły	–	koordynatora	projektu.	
	

§	3	
Niezrealizowane	godziny	zajęć	w	założonym	terminie	są	odrabiane	niezwłocznie,	nie	później	
jednak	niż	do	końca	danego	semestru.	

§	4	
	
Godzina	zajęć	realizowanych	w	Projekcie,	zgodnie	z	prawem	oświatowym,	trwa	45	minut.	
	
	

§	5	
Zajęcia	odbywają	się	na	terenie	szkoły	lub	w	miejscu	uzgodnionym	przez	Koordynatora	z	Dyrektorem	
szkoły.	

	
§	6	

Każdy	z	uczestników	projektu	ma	prawo	do	maksymalnie	30%	nieobecności	na	zajęciach	na	
które	uczęszcza,	spowodowanych	zdarzeniami	losowymi	lub	chorobą.	
	

§	7	
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Frekwencja	 obecności	 uczestników	 obliczana	 jest	 przez	 nauczyciela	 prowadzącego	 na	
podstawie	prowadzonych	przez	niego	list	obecności.	
	

§	8	
W	przypadku	przekroczenia	30	%	progu	nieobecności	uczestnik	może	zostać	skreślony	z	listy	
uczestników	zajęć,	a	na	jego	miejsce	przyjęty	zostanie	uczeń	z	listy	rezerwowej.	
	

§	9	
W	 uzasadnionych	 przypadkach,	 w	 szczególności	 związanych	 z	 chorobą	 lub	 zdarzeniem	
losowym,	 nauczyciel	 prowadzący	 może	 wyrazić	 zgodę	 na	 indywidualne	 nadrobienie	
materiału	 przez	 uczestnika	 zajęć	 lub	 odpracowanie	 nieobecności	 w	 innej	 grupie	 w	 miarę	
dostępności	miejsc.	
	

§	10	
Gmina	 Wisznice	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 utrwalania	 wizerunku	 personelu,	 uczestników	
projektu	oraz	umieszczania	zdjęć	z	odbywających	się	zajęć	na	stronie	www.wisznice.pl	oraz	
na	 stronach	 internetowych	 placówek	 oświatowych,	 na	 co	 nauczyciele	 oraz	 opiekunowie	
wyrażają	zgodę	przystępując	do	projektu.	
	

	
Rozdział	VI	

Prawa	i	obowiązki	opiekuna	oraz	uczestnika	projektu	
	

§	1	
Udział	 Uczestnika	 w	 Projekcie	 rozpoczyna	 się	 w	 pierwszym	 dniu	 jego	 udziału	 w	 zajęciach	
dodatkowych	realizowanych	w	ramach	Projektu.	
 

§	2	
Każdy	Uczestnik	Projektu	ma	prawo	do:	

- udziału	w	zajęciach,	na	które	się	zakwalifikował,	
- zgłaszania	uwag	dotyczących	zajęć,	w	których	uczestniczy.	

	
§	3	

Każdy	uczestnik	projektu	zobowiązany	jest	do:	
- systematycznego	i	aktywnego	uczestnictwa	w	pełnym	wymiarze	godzin	we	wszystkich	

zajęciach,	na	które	został	zakwalifikowany.	
- udziału	 we	 wszystkich	 testach	 kompetencji	 oceniających	 zakres	 zdobytej	 wiedzy,	

badaniach	diagnostycznych	oraz	badaniach	ankietowych.	
- uzupełnienia	zaległości	w	przypadku	nieobecności	w	zajęciach,	
- przestrzegania	 ogólnie	 przyjętych	 norm	 i	 zasad,	 w	 tym	 dbania	 o	 sprzęt	 i	 pomoce	

wykorzystywane	podczas	realizacji	Projektu.	
	

§	4	
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Opiekun	 uczestnika	 składając	 podpis	 na	 dokumentach	 rekrutacyjnych	 oraz	 deklaracji	
uczestnictwa	 potwierdza,	 że	 zapoznał	 się	 z	 zapisami	 niniejszego	 regulaminu	 oraz,	 że	
przyjmuje	jego	postanowienia.	

	
§	5	

Opiekun	Uczestnika	Projektu	ma	prawo	do:	
- zgłaszania	 uwag	 i	 ocen	 prowadzonych	 zajęć	 osobie	 prowadzącej	 zajęcia	 lub	

Dyrektorowi	szkoły	lub	Koordynatorowi,	
- uzyskania	 informacji	 wraz	 z	 uzasadnieniem	 o	 wykluczeniu	 dziecka	 z	 udziału		

w	Projekcie.	
	

§	6	
Opiekun	Uczestnika	Projektu	jest	zobowiązany	do:	

- -zapoznania	się	z	treścią	niniejszego	Regulaminu,	
- złożenia	kompletu	wymaganych	dokumentów	rekrutacyjnych,	
- udzielania	 Realizatorowi	 Projektu	wszelkich	 informacji	 związanych	 z	 uczestnictwem	

swojego	dziecka	w	Projekcie,	
- zapewnienia	 jego	 uczestnictwa	w	 zajęciach	 oraz	 dbałości	 o	 frekwencję	 –	minimum	

70%,	
- usprawiedliwienia	 wszystkich	 nieobecności	 dziecka	 wraz	 z	 podaniem	 przyczyny	

absencji	u	osoby	prowadzącej	zajęcia	w	terminie	nie	dłuższym	niż	14	dni	od	daty	ich	
zdarzenia,	

- bieżącego	 informowania	 o	 wszystkich	 zdarzeniach	 mogących	 zakłócić	 dalszy	 udział	
dziecka	w	Projekcie	

	
	

Rozdział	VII	
Zasady	rezygnacji	oraz	wykluczenia	z	uczestnictwa	w	projekcie	

	
§	1	

Uczestnik	 projektu	 może	 zrezygnować	 z	 udziału	 w	 Projekcie	 w	 trakcie	 jego	 realizacji		
z	ważnych	powodów	osobistych	lub	zdrowotnych.	Rodzic/Opiekun	prawny	ucznia/uczennicy		
powinien	poinformować	o	rezygnacji	Koordynatora	projektu	 lub	Dyrektora	szkoły	w	formie	
pisemnej	(należy	podać	powody	rezygnacji	i	przedłożyć	stosowny	dowód	na	ich	poparcie,	np.		
oświadczenie	lub	zaświadczenie	lekarskie).	
	

§	2	
Nieusprawiedliwiona	 nieobecność	 Uczestnika	 Projektu	 na	 więcej	 niż	 10%	 zajęć	 skutkować	
może	jego	wykluczeniem	z	Projektu.	
	

§	3	
Uczestnik	 Projektu	 może	 zostać	 wykluczony	 z	 uczestnictwa	 w	 zajęciach	 w	 przypadku	
uporczywego	zachowania	powodującego	dezorganizację	zajęć.	

	
§	4	
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W	przypadku	wykluczenia	z	projektu,	Uczestnik	Projektu	zobowiązany	jest	zwrócić	wszystkie	
pomoce	dydaktyczne,	które	otrzymał	w	ramach	projektu.	
	

	
Rozdział	VIII	

Postanowienia	końcowe			
	

§	1	
1. Gmina	Wisznice	zastrzega	sobie	prawo	zmiany	regulaminu	w	sytuacji	zmiany	wniosku	

lub	 umowy	 o	 dofinansowanie	 projektu,	 obowiązujących	 wytycznych,	 warunków	
realizacji	projektu,	dokumentów	programowych	lub	uzyskanych	rekomendacji.	

2. Zmiana	regulaminu	wymaga	formy	pisemnej,	a	informacje	o	wszelkich	zmianach	będą	
przesyłane	 drogą	 elektroniczną	 do	 szkół	 oraz	 wywieszane	 na	 tablicach		
informacyjnych	w	placówkach	oświatowych.	

	
§	2	

Regulamin	wchodzi	w	życie	z	dniem	ogłoszenia.	
	

§	3	
Regulamin	 wraz	 z	 załącznikami	 jest	 dostępny	 do	 wglądu	 w	 Biurze	 Projektu	 (Urząd	 Gminy	
Wisznice,	ul.	Rynek	35,	21-580	Wisznice,	pok.	209),	w	 sekretariatach	 szkół	uczestniczących		
w	Projekcie	oraz	na	stronie	internetowej	www.wisznice.pl.	
	

§	4	
Wszelkie	uwagi	i	zgłoszenia	dotyczące	naruszeń	niniejszego	Regulaminu	należy	przekazywać	
Koordynatorowi.	
 

§	5	
W	 sprawach	 nieuregulowanych	 niniejszym	 Regulaminem	 zastosowanie	 mają	 odpowiednie	
przepisy	Kodeksu	Cywilnego	oraz	inne	stosowne	przepisy	prawa	polskiego.	
	

§	6	
Wszelkie	 sprawy	 związane	 z	 interpretacją	 niniejszego	 Regulaminu	 rozstrzygane	 są	 przez	
Koordynatora.	
	
	
	
Załączniki:	

1. Wzór	harmonogramu	realizacji	wsparcia	
2. Wzór	Programu	zajęć	
3. Wzór	dziennika	zajęć	
4. Wzór	listy	obecności	na	zajęciach	
5. Wzór	protokołu	potwierdzającego	wykonanie	zadań	w	projekcie	i	miesięcznej	

ewidencji	godzin	
	


