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REGULAMIN REKRUTACJI 
 

Tytuł projektu:  „KA śDY MOśE ZOSTAĆ OMNIBUSEM”  
Projektodawca:   Gmina Miejska DzierŜoniów 
Dane adresowe:        DzierŜoniów, ul.Rynek 1 
   tel.(74) 645 08 00 fax. (74) 645 08 01 
Obszar realizacji:      województwo: dolnośląskie, opolskie, mazowieckie 
  Miasta: DzierŜoniów – Lider Projektu 
               Kluczbork – Partner Projektu 
               Serock – Partner Projektu 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Priorytet III POKL: WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY 
Działanie 3.3:  Poprawa jakości kształcenia  
Poddziałanie 3.3.4: Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe 

 
ROZDZIAŁ I 

  POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 

Objaśnienia skrótów i terminów: 
EFS – Europejski Fundusz Społeczny 
PO KL  - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
BO – BO, uczestnik zajęć w ramach Projektu współfinansowanego z EFS 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników zwanych dalej 
„Beneficjentami Ostatecznymi” oraz zasady uczestnictwa w projekcie „ KaŜdy moŜe zostać Omnibusem” 
zwanego dalej „ Projektem”. 

2. Projekt jest realizowany tylko i wyłącznie pod warunkiem obowiązywania umowy o dofinansowanie projektu w 
ramach PO KL pomiędzy Gminą Miejską DzierŜoniów a Instytucją Pośredniczącą. 

3. Regulamin ten określa prawa i obowiązki BO. 
4. Projekt zakłada udział 5550 BO. 
5. Projekt będzie realizowany w szkołach podstawowych i gimnazjalnych miast: DzierŜoniów, Kluczbork, Serock. 
6. Projekt realizowany jest w okresie od 01 sierpnia 2009r do 30 września 2012 r . 
7. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie naleŜy do kompetencji Koordynatora 

Projektu. 
8. Odpowiedzialność za właściwą realizację projektu ponosi Koordynator Projektu. 
9. Informacja o projekcie i moŜliwości uczestnictwa w nim zostanie zamieszczona w w/w miastach, lokalnych 

mediach oraz wszystkich 26 szkołach biorących udział w projekcie. 
 

ROZDZIAŁ II  
CELE I ZAKRES REALIZACJI PROJEKTU 

 
1. Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem znajomości 

języka obcego, nauk przyrodniczo – matematycznych i nowoczesnych technologii w dziedzinie telekomunikacji 
i przetwarzania danych (ICT) oraz przedsiębiorczości. 
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2. Cele szczegółowe: 
• wykształcenie umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się; 
• wyposaŜenie uczestników projektu w umiejętność logicznego matematycznego myślenia i 

rozwiązywania problemów; 
• wyposaŜenie uczniów w umiejętności w zakresie komunikacji językowej, obejmującej rozumienie 

komunikatów słownych, prowadzenie dialogów oraz czytania, pisania i rozumienia tekstów 
obcojęzycznych; 

• wyposaŜenie uczniów w umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania oraz wykorzystywania danych 
ICT; 

• wykształcenie umiejętności związanych z planowaniem kariery zawodowej. 
3. W ramach projektu zostaną przeprowadzone 4 bloki tematyczne: 

• blok A „Z językiem obcym na Ty”; 
• blok B „ Od matematyki do przyrody”;  
• blok C „ Komputer źródło wiedzy”; 
• blok D „ Młody biznesmen”; 
• wyjazdowe zajęcia dla najlepszych uczniów. 

 
ROZDZIAŁ III  

 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 
 

1. BO będą stanowili uczniowie klas I-V szkół podstawowych oraz I –II klas gimnazjalnych terenu DzierŜoniowa, 
Kluczborka i Serocka. 

2. Kryterium decydującym o zakwalifikowaniu do projektu będzie wysoki poziom motywacji do zdobywania i 
powiększania wiedzy, określony na podstawie: 

• wypełnionych ankiet i testów; 
• rozmów z pedagogiem szkolnym; 
• pisemnej zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w projekcie (kontrakt z rodzicem/opiekunem 

prawnym). 
3. Do udziału w projekcie zostaną zaproszone osoby, które spełniają najwięcej kryteriów pkt 2. , a następnie 

decydować będzie kolejność zgłoszeń. PowyŜsze zasady rekrutacji uwzględniają zasadę równości szans i płci.  
 

 ROZDZIAŁ IV  
REKRUTACJA I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZE Ń 

 
1. Termin rekrutacji uczniów do poszczególnych zajęć ustala się na wrzesień na rok szkolny: 2009/2010 oraz 

2010/2011. Dyrektorzy szkół wyznaczą szczegółowe terminy rekrutacji w swoich placówkach, tak by pełne listy 
uczestników dotarły do Biura Projektu BSO do dnia 30 września 2009 roku. 

2. O miejscu na listach rankingowych uczestników poszczególnych bloków decydować będzie data  
i godzina złoŜenia Deklaracji udziału ucznia w Projekcie oraz oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych o 
zapoznaniu się z Regulaminem Projektu i jego zaakceptowaniem. Beneficjenci będą niezwłocznie informowani o 
wyniku rekrutacji i ewentualności poprawienia lub uzupełnienia złoŜonych dokumentów. 
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3. Rekrutację prowadzą zespoły zadaniowe, w których skład wchodzą nauczyciele i trenerzy poszczególnych 
bloków zajęciowych oraz Opiekun Klubu Ominbusa w danej szkole, który czuwa nad koordynacją rekrutacji.  
KaŜdy dyrektor ustali harmonogram rekrutacji w swojej szkole i wyznaczy 4 zespoły zadaniowe do prowadzania 
rekrutacji w poszczególnych blokach zajęciowych.  W kwestiach spornych Zespołom zadaniowym przewodniczy 
Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

• Koordynator Projektu – Pełniący funkcję przewodniczącego 
• Asystent Koordynatora – Sekretarz komisji 
• Dyrektor danej szkoły – Członek komisji 
• Konsultant ds. administracji zajęć w danym mieście. 

W Kluczborku i Serocku kwestie sporne rozwiąŜe Konsulatant ds. administracji zajęć w porozumieniu  
z Komisją Rekrutacyjną. 

4. Informacja o terminach rekrutacji wywieszone są w siedzibie Biura Projektu, które od dnia 01.08.2009 mieści się 
na ul. Rynek 36, I piętro, 58-200 DzierŜoniów, tel. 074 831 31 44, 074 831 31 45, 074 8313146 oraz w 
poszczególnych szkołach objętych projektem. 

5. Zakłada się równieŜ moŜliwość bezpośredniego informowania rodziców przez osoby kierujące placówkami, w 
których będą realizowane zajęcia, w celu wyjaśnienia szczegółów rekrutacji. 

6. Będzie prowadzony rejestr zgłoszeń wg. daty ich wpływu. 
7. Za moment przystąpienia do Projektu BO przyjmuję się dzień udziału w pierwszych zajęciach z danego bloku. 
8. W wyniku rekrutacji zostaną ustalone listy podstawowe oraz listy rezerwowe , wykorzystywane  

w przypadku rezygnacji osób wcześniej zakwalifikowanych. 
9. Wzór kwestionariusza kwalifikacyjnego/osobowego dostępny jest w siedzibie Biura Projektu, oraz sekretariatach 

szkół objętych projektem a takŜe na stronie www.dzierzoniow.pl, www.kluczbork.pl, www.serock.pl . 
10. Rodzice/opiekunowie prawni BO projektu zobligowani są do wypełnienia formularzy zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. 
 
 

ROZDZIAŁ V  
 ORGANIZACJA ZAJ ĘĆ 

 
1. W ramach projektu zostaną utworzone w 26 szkołach Kluby Omnibusa, pełniące rolę atrakcyjnych zajęć 

pozalekcyjnych dla uczniów chcących rozwijać swoje kompetencje i zainteresowania. 
2. Program zajęć projektu przewiduje ukończenie zajęć przez nie mniej niŜ 90% BO (4995 uczniów przez 3 lata): 

• 22 380 godzin zajęć bloku A „Z językiem obcym na Ty” dla 2315 osób. 
W ramach bloku zostaną przeprowadzone zajęcia w trzyletnim cyklu szkoleniowym dla 63 grup, oraz w 
cyklu dwuletnim dla 92 grup. KaŜda grupa szkoleniowa będzie miała w danym roku szkolnym po 60 
godzin zajęć tj. łącznie dla cyklu trzyletniego będzie to 180 godzin języka, a dla cyklu dwuletniego 120 
godzin szkoleniowych. 

• 5600 godzin zajęć bloku B” Od matematyki do przyrody” dla 840 osób. Zajęcia zostaną przeprowadzone 
w dwuletnim cyklu szkoleniowym i odbędą w 56 grupach. KaŜda z grup będzie miała 50 godzin w roku 
szklonym czyli 100 godzin w cyklu dwuletnim. 

• 5600 godzin zajęć bloku C” Komputer – źródło wiedzy” dla 840 osób. W ramach bloku ustalono 
przeprowadzenie zajęć w 56 grupach dla łącznej ilości 840 uczniów w dwuletnim cyklu szkoleniowym. 
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Na rok 2009 przewidziano realizację 700 zajęć, po 1867 na lata 2010 i 2011, a na rok 2012 – 1166 
godzin. KaŜda z grup będzie miała 50 godzin w roku szklonym czyli 100 godzin w cyklu dwuletnim. 

• 7700 godzin zajęć bloku D” Młody biznesmen” przewiduje przeprowadzenie zajęć dla 77 grup (1555 
uczniów) w dwuletnim cyklu szkoleniowym. KaŜda z grup będzie miała 50 godzin w roku szklonym 
czyli 100 godzin w cyklu dwuletnim. 

• W zajęciach wyjazdowych uczestniczyć będzie 180 uczniów wyłonionych w ramach konkursu, 
wyróŜniający się swoimi osiągnięciami. Na dwutygodniowych zajęciach wyjazdowych uczniowie 
rozwiną kompetencje kluczowe, będą mieć moŜliwość integracji z poszczególnymi członkami KO z 
miast partnerskich, stworzą trójjęzyczny multimedialny biuletyn turystyczny kaŜdego z miast 
partnerskich. 

 
 ROZDZIAŁ VI  

PRAWA BENEFICJETA OSTATECZNEGO 
 

1. KaŜdy BO ma prawo do: 
• udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował; 
• zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy; 
• otrzymania materiałów piśmienniczych i dydaktycznych, jeŜeli przewidziane są w projekcie i są 

niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zajęć; 
• otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w danych zajęciach w ramach Projektu; 
• opuszczenia maksymalnie 5% godzin zajęć, większa liczba nieobecności nieusprawiedliwionych jest 

jednoznaczna ze skreśleniem z listy uczestników Projektu; 
 
 

ROZDZIAŁ VII  
OBOWIĄZKI BENEFICJETA OSTATECZNEGO 

 
1.  Rodzic/opiekun prawny BO zobowiązuje się do: 

• złoŜenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych; 
• pisemnego usprawiedliwienia wszystkich nieobecności BO, wraz z podaniem przyczyny absencji u osoby 

prowadzącej zajęcia w terminie nie dłuŜszym niŜ 7 dni od daty ich zdarzenia; 
• bieŜącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział BO w Projekcie; 
• dowozu i odbioru BO na zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych bloków do miejsca ich 

prowadzenia; 
• monitorowania postępów w zdobywaniu dodatkowych umiejętności oraz udzielenia informacji w drodze 

ankiet telefonicznych o wynikach nauczania Beneficjenta  Ostatecznego; 
2.  BO zobowiązuje się do : 

• uczestnictwa we wszystkich zajęciach, na które się zakwalifikował; 
• wypełniania w trakcie zajęć wszystkich testów sprawdzających ankiet ewaluacyjnych; 
• udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie Instytucjom zaangaŜowanym we 

wdraŜanie działania 3.3 poddziałania 3.3.4; 
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  ROZDZIAŁ VIII  
 ZASADY ODPŁATNO ŚCI 

 
1. Zajęcia realizowane w ramach projektu współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. 
2. Uczestnicy zajęć nie ponoszą Ŝadnych kosztów z tytułu realizacji projektu. 
 

  ROZDZIAŁ IX 
 ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

1. BO ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku, 
gdy: 

• Rezygnacja została zgłoszona w formie pisemnej do Biura Projektu lub osoby prowadzącej zajęcia, co 
najmniej na 2 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia; 

• Rezygnacja jest usprawiedliwiona waŜnymi powodami osobistymi lub zdrowotnymi. Rodzic/opiekun prawny 
ucznia jest zobowiązany do złoŜenia pisemnej rezygnacji w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia 
przyczyny powodującej konieczność rezygnacji (naleŜy podać powody rezygnacji i przedłoŜyć stosowny 
dowód na ich poparcie np. zaświadczenie lekarskie)  

2. W przypadku rezygnacji BO z udziału w zajęciach z nieuzasadnionych przyczyn lub skreślenia z listy 
uczestników spowodowanych nie wypełnieniem postanowień zawartych w niniejszym regulaminie 
Projektodawca ma prawo obciąŜyć rodziców/opiekunów prawych BO kosztami jego udziału w projekcie, które są 
zgodne z budŜetem Projektu. 

3. W przypadku opuszczenia więcej niŜ 5% zajęć bez usprawiedliwienia przyczyny absencji, BO zostanie 
wykluczony z uczestnictwa w dalszych zajęciach oraz zostanie obciąŜony kosztami zerwania Kontraktu na 
uczestnictwo w Projekcie. 

ROZDZIAŁ X 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu naleŜy zgłaszać Kierownikowi Projektu. 
2. Ankieta Rekrutacyjna oraz Kontrakt o uczestnictwo w projekcie „KaŜdy moŜe zostać Omnibusem” stanowią 

załączniki do Regulaminu Rekrutacji. 
3. Aktualna treści regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu, w sekretariatach poszczególnych szkół objętych 

projektem oraz na stronie internetowej www.dzierzoniow.pl, www.kluczbork.pl, www.serock.pl . 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. 
5. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 28 sierpnia 2009 roku. 
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Załącznik nr 1do Regulaminu Rekrutacji 
 

WYPEŁNIA  SZKOŁA / BIURO PROJEKTU 
 

NR 
  

 
 DATA  I GODZINA 

WPŁYWU 
 

PIECZATKA REALIZATORA 
PROJEKTU 

PODPIS 
PRZYJMUJĄCEGO 

 

 

ANKIETA REKRUTACYJNA 
 
Szanowni Państwo, 
Dziękujemy za zainteresowanie naszym Projektem pn. „ KaŜdy moŜe zostać Omnibusem” 
Uczestnicy szkolenia w procesie doskonalenia pozyskają wiedzę z zakresu: języka angielskiego lub języka niemieckiego, nauk 
matematyczno – przyrodniczych, informatyki i komunikacji niezbędną w codziennej pracy. 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na szkolenie, przygotowaliśmy krótki zestaw pytań, 
który pozwoli nam lepiej Pana/Panią poznać. 
 
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ANKIETY: 
WYPEŁNI Ć CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 
POLA WYBORU ZAZNACZY Ć „X” 
WYPEŁNI Ć WSZYSTKIE POLA 
PARAFOWAĆ KAśDĄ ZE STRON 
ZŁOśYĆ CZYTELNY PODPIS 
 

PROJEKT KAśDY MOśE ZOSTAĆ OMNIBUSEM 
Nr Projektu  
Priorytet Priorytet III POKL: WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU 

KSZTAŁCENIA 
Działanie 3.3: Poprawa jakości kształcenia  
Poddziałanie 3.3.4: Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty 

konkursowe 
I DANE UCZNIA/UCZESTNIKA (BO) 

1 IMI Ę PIERWSZE 
 

 

2 IMI Ę DRUGIE 
 

 

3 NAZWISKO 
 

 

4 DATA URODZENIA  
5 MIEJSCE 

URODZENIA, 
WOJEWÓDZTWO 
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6 PESEL  
7 ADRES 

ZAMIESZKANIA 
 

8 NR TELEFONU 
DOMOWEGO I 
KOMÓRKOWEGO 
RODZICA/OPIEKUNA 

 

9 PŁEĆ    KOBIETA                                MĘśCZYZNA 
10 UCZEŃ 

DOJEśDśAJĄCY 
(WPISAĆ TAK/NIE) 

 

II. DANE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA 
 OJCIEC UCZNIA MATKA UCZNIA 

1 IMI Ę 
 

  

2 NAZWISKO 
 

  

3 ADRES 
ZAMIESZKANIA 
 

  

4 NR TELEFONU 
KONTAKTOWEGO 
 

  

5 ADRES 
KORESPONDENCYJNY 
 

  

IV. STATUS UCZESTNIKA 
1 NAZWA SZKOŁY DO, 

KTÓREJ UCZEŃ 
UCZĘSZCZA 
 

 

2 UCZEŃ KLASY  
 

 
V. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE UDZIAŁU W PROJEKCIE (WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN) 
1 DLACZEGO CHCE 

PAN/I BY DZIECKO 
UCZESTNICZYŁO W 
PROJEKCIE? 

 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

2 KTÓRYMI BLOKAMI 
ZAJĘCIOWYMI 
JESTEŚCIE 
PAŃSTWO 
ZAINTERESOWANI? 
(MOśNA ZAKREŚLIĆ 
DOWOLNĄ ILOŚĆ) 

 
„Z j ęzykiem obcym na Ty” 
 
„Od matematyki do przyrody” 
 
„Komputer – źródło wiedzy” 
 
„Młody biznesmen” 

3 GDYBY GODZINY 
ZAJĘĆ NAKŁADAŁY 
SIĘ, NA  KTÓRYCH 
ZAJĘCIACH 
ZALE śAŁOBY 
PAŃSTWU 
NAJBARDZIEJ? 
(WYBRAĆ TYLKO 
JEDEN BLOK)  
W PRZYPADKU 
WYBORU BLOKU „Z 
językiem obcym na Ty” 
PROSZĘ WYPEŁNIĆ 
PYTANIA 4,5 i 6 W 
POZOSTAŁYCH 
PRZYPADKACH PROSZĘ 
PRZEJŚĆ DO PYTANIA 
7. 

 
„Z j ęzykiem obcym na Ty” 
 
„Od matematyki do przyrody” 
 
„Komputer – źródło wiedzy” 
 
„Młody biznesmen” 

4 PROSZĘ WYBRAĆ 
JĘZYK OBCY (WOLNO 
ZAKREŚLIĆ TYLKO 
JEDEN JĘZYK)  

Język Angielski Język niemiecki 

5 PROSZĘ OKREŚLI Ć 
STOPIEŃ 
ZNAJOMO ŚCI 
JĘZYKA OBCEGO 

 
SŁABA 
 
 
ŚREDNIOZAAWANSOWANA 
 
ZAAWANSOWANA 
 

6 POZIOM WIEDZY 
JĘZYKOWEJ 

a)  nigdy się nie uczyłam/uczyłem 
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b) uczyłem się/uczyłam się 
 
Liczba lat nauki…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
Miejsce nauki……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 

7 ŹRÓDŁO 
INFORMACJI O 
PROJEKCIE 
(ZAKREŚLIĆ 
WSZYSTKIE WŁAŚCIWE 
ODPOWIEDZI) 

a) Ogłoszenie prasowe 
b)  strona internetowa 
c) szkoła do której uczęszczam 
d) plakat 
e) ulotka 
f) inne – jakie?................................................................. 
……………………………………………………………………………………. 

OŚWIADCZENIE 
Ja, niŜej podpisany/a: 
1. Oświadczam, Ŝe dane zawarte w ankiecie rekrutacyjnej są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. Jestem 
świadomy/a odpowiedzialności prawnej, jaką ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych danych. 
2. Zostałem poinformowany/a, Ŝe projekt „KAśDY MOśE ZOSTAĆ OMNIBUSEM” jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
3. Zapoznałem/am się i akceptuję warunki Regulamin Projektu oraz Regulaminu Rekrutacji do projektu 
„KA śDY MOśE ZOSTAĆ OMNIBUSEM” i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 
4.WyraŜam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych zbieranych na 
potrzeby rekrutacji, realizacji, sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji projektu „KAśDY MOśE ZOSTAĆ 
OMNIBUSEM” przez Biuro Projektu, (zgodnie z 
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. 
zmianami) oraz na publikację mojego nazwiska na listach rekrutacyjnych umieszczanych w siedzibie oraz na 
stronie internetowej………………. 
 
 
 
 
…………………………………………………. 
MIEJSCOWOŚĆ DATA 

 
 
 
 
………………………………………………….. 
WŁASNORĘCZNY, CZYTELNY PODPIS –IMIĘ I 
NAZWISKO 

Dziękujemy za wypełnienie Ankiety rekrutacyjnej do projektu  „KAśDY MOśE ZOSTAĆ OMNIBUSEM” 
i prosimy o dostarczenie wraz z załącznikami: 
osobiście, kurierem lub przesłanie pocztą do szkoły do której uczęszcza dziecko lub  
na wskazany poniŜej adresy: 
 
Gmina Miejska DzierŜoniów  
ul. Rynek 1 
58-200 DzierŜoniów 
tel.(74) 645 08 50 fax. (74) 645 08 01 
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Biuro Projektu BSO 
Ul. Rynek 36 
58-200 DzierŜoniów 
tel. (74) 831 31 44, (74) 831 31 45, (74) 831 31 46  
 

WYPEŁNIA INSTYTUCJA REKRUTACYJNA 
 
Decyzją komisji rekrutacyjnej kandydat: 
 
Został 
 
Nie został  
 
zakwalifikowany do udziału w projekcie 
 
……………………………………                         Podpisy komisji rekrutacyjnej 
               (Miejscowość) 
 
                                                         Przewodniczący:…………………………………… 
 
                                                         Członek…………………………………………….. 
 
                                                         Członek…………………………………………… 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji  

               
KONTRAKT O UCZESTNICTWO W PROJEKCIE „KA śDY MOśE ZOSTAĆ OMNIBUSEM” 

 
Zawarta w DZIERśONIOWIE / KLUCZBORKU / SEROCKU*  w dniu ……………………. 20.... roku 
pomiędzy: Gminą Miejską DzierŜoniów („Projektodawcą”) z siedzibą w DzierŜoniowie przy ul. Rynek 1, 
realizującą w województwach: dolnośląskim, opolskim, mazowieckim projekt  pn. „KaŜdy moŜe zostać 
Omnibusem” realizowanym w ramach POKL Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3 
„Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty 
konkursowe” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. zwaną dalej „Projektodawcą”  
 
a …………………………………........………………………………………………………zamieszkałą / ym w  

(imię i nazwisko Rodzica/Prawnego Opiekuna dziecka) 

 
.......………………………………………………………………………………………………zwaną / ym dalej  

(dokładny adres zamieszkania) 
 

Rodzicem/Prawnym Opiekunem w imieniu ucznia zwanego Beneficjentem Ostatecznym (BO) 
 
............................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko ucznia) 

 o następującej treści:  
 

§ 1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest udział ucznia/Beneficjenta Ostatecznego w projekcie pn.: „Ka Ŝdy moŜe 
zostać Omnibusem” (zwanego dalej w treści umowy „Projektem”) realizowanym w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3 
„Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty 
konkursowe”  na podstawie umowy nr: UDA–POKL.03.03.04-00-024/08-01 zawartej pomiędzy Instytucją 
Pośredniczącą – Ministerstwem Edukacji Narodowej a Projektodawcą.  
 

§ 2 
1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  
2.  Projekt jest realizowany w okresie od dnia 1 sierpnia 2009 roku do dnia 30 września 2012 roku.  
3. Udział BO w Projekcie jest bezpłatny.  

 
 
*NIEWŁA ŚCIWE SKREŚLI Ć 
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§ 3 

1. Rodzic/Prawny Opiekun w imieniu BO oświadcza, iŜ zapoznał się z Regulaminem Rekrutacji do 
Projektu, stanowiącym integralną część niniejszej umowy, oraz spełnia warunki uczestnictwa w nim 
określone.  

2. Rodzic/Prawny Opiekun BO jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej, za 
składanie nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których został zakwalifikowany do udziału w 
Projekcie.  

 
§ 4 

1. BO weźmie dobrowolny udział w bloku zajęciowym : 
a) „Z j ęzykiem obcym na Ty” język angielski/język niemiecki  
b) „Od matematyki do przyrody” 

c) „Komputer - źródło wiedzy” 
d) „Młody biznesmen” ** 

 
**WŁA ŚCIWE PODKRE ŚLI Ć 
 

który odbędzie się w......................................................................(nazwa miejscowości)  
 

w .........................................................................................................................(dokładny adres szkoły) 
 

2. Termin przeprowadzenia bloku zajęciowego określony w przedmiotowej umowie moŜe ulec zmianie, o 
czym BO zostanie niezwłocznie poinformowany.  

 
§ 5 

1. Prawa i obowiązki BO oraz Projektodawcy, związane z realizację Projektu, określone są w Regulaminie 
Rekrutacji Projektu. 

 
§ 6 

1. Ponadto Rodzic/Prawny opiekun BO zobowiązuje się: 
a) przed podpisaniem niniejszej Umowy, zapoznać się z treścią Regulaminu Rekrutacji, który 

dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronach internetowych: www.dzierzoniow.pl ; 
www.kluczbork.pl, www.serock.pl . 

b) dopilnować BO do regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach; 
c) niezwłocznie poinformować Biuro Projektu za pośrednictwem szkoły o zmianach istotnych 

danych osobowych; 
d) podania na kaŜdym etapie trwania projektu wszelkich danych niezbędnych do wypełnienie 

formularza PEFS będącego podstawą do tworzenia bazy: Podsystem Europejskiego Funduszu 
Społecznego o Beneficjentach Ostatecznych oraz testów, ankiet ewaluacyjnych i 
kwestionariuszy oceniających; 
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e) udzielenia wszelkich informacji związanych z uczestnictwem BO w Projekcie instytucjom 
zaangaŜowanym we wdraŜanie Poddziałania 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia – 
projekty konkursowe”, w tym Urzędowi Gminy w DzierŜoniowie. 

 
§ 7 

1. Projektodawca zobowiązuje się: 
a) przeprowadzić zajęcia pozalekcyjne zgodnie z harmonogramem projektu; 
b) zapewnić zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe gwarantujące prawidłowy przebieg  

i  realizację projektu; 
c) przekazać BO niezbędne materiały dydaktyczne i piśmiennicze; 
d) po pozytywnym zakończeniu cyklu szkoleniowego wydać BO – Zaświadczenie potwierdzające 

udział w projekcie. 
2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do: 

a) Odwołania kursu z przyczyn od siebie niezaleŜnych, jednocześnie zobowiązuje się do 
poinformowania BO o wszelkich zaistniałych zmianach 

b) Nieodpłatnego wykorzystania wizerunku, nagrania BO projektu – do celów promocyjnych 
(katalogi, foldery i inne publikację) pod warunkiem, Ŝe fotografia lub nagranie zostało 
wykonane w trakcie trwania projektu. BO jest uprawniony do złoŜenia oświadczenia o nie 
wyraŜeniu zgody na wykorzystanie jego wizerunku. O tym fakcie zobowiązany jest 
poinformować pisemnie przed zawarciem umowy o uczestnictwo w Projekcie. 

c) Projektodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i uszczerbki na zdrowiu BO, który 
powinien posiadać ubezpieczenie indywidualne. 

 
§ 8 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, o którym mowa w § 4 pkt. 2.  
2. BO jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy przed zakończeniem bloku zajęciowego, na 

warunkach określonych w Regulaminie Rekrutacji Projektu, za wypowiedzeniem złoŜonym na piśmie.  
3. Wypowiedzenie określone w pkt. 2 jest skuteczne od dnia doręczenia BO drogą listową, na adres 

wskazany w niniejszej umowie, oświadczenia o wyraŜeniu zgody przez Projektodawcę na rozwiązanie 
umowy.  

4. Projektodawca moŜe rozwiązać niniejszą umowę za wypowiedzeniem w sytuacji, gdy BO narusza 
postanowienia Regulaminu Rekrutacji w Projekcie.  

5. Wypowiedzenie umowy jest skuteczne od dnia doręczenia BO drogą listową, na adres wskazany w 
niniejszej umowie, oświadczenia o jej rozwiązaniu – przy czym w przypadku zwrotu korespondencji 
skierowanej na podany adres pozostawia się ją w dokumentach uczestnika ze skutkiem doręczenia.  

 
§ 9 

1. Niniejsza podpisana Umowa, deklaracja uczestnictwa, oraz wszelkie wymagane dokumenty 
rekrutacyjne są równoznaczne z przyjęciem ucznia do Projektu jako BO. 



 
   
    

 

 
 

 
 
 

"KA śDY MOśE ZOSTAĆ OMNIBUSEM" 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Człowiek- najlepsza inwestycja 

 

   

 
     Miasto i Gmina     
        Kluczbork 

ul. Kościuszki 1 
46-200Kluczbork 

 
 

tel.  (077) 418 13 48 
fax. (074) 418 23 81 

email: t.konarsk@ao.kluczbork.pl 
www.ao.kluczbork.pl  

Gmina Miejska 
DzierŜoniów 

 
Lider Projektu  

Miasto i Gmina 
Kluczbork 

 
Partner Projektu 

Miasto i Gmina 
Serock 

 
Partner Projektu 

 

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu 
Rekrutacji do  Projektu oraz odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.  

3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem niewaŜności.  
4. Spory wynikłe ze stosunków objętych niniejszą umową rozstrzygane będą przez sąd miejscowo 

właściwy dla siedziby Projektodawcy.  
5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze 

stron.  
 
 

........................................................     ................................................................. 
(Rodzic/Opiekun Prawny w       (W imieniu Projektodawcy) 
imieniu BO)   

 
 
 
 
Załączniki:  
1. Regulamin Rekrutacji;  
      
      


