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REGULAMIN PROJEKTU „Technik kluczowych kompetencji”  
  

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

  
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: „Technik 

kluczowych kompetencji”. 
2. Projekt współfinansowany jest ze środków UE, Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 
9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego realizowanego  
przez Powiat Konecki / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich.  

3. Okres realizacji projektu: 01.10.2011 r. – 31.07.2013r.  
 

§ 2 
SŁOWNIK POJ ĘĆ 

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: 
2. Realizator Projektu/Wnioskodawca – Powiat Konecki / Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich, 
3. Beneficjent Ostateczny(BO) – zakwalifikowany zgodnie z zasadami określonymi w 

niniejszym regulaminie uczeń klasy II lub III. 
4. UE – Unia Europejska, 
5. EFS – Europejski Fundusz Społeczny, 
6. Projekt – „Technik kluczowych kompetencji”, 
7. Strona internetowa Wnioskodawcy – www.ekonomik-konskie.pl, 
8. Biuro Projektu – siedziba Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich,         

ul. Piłsudskiego 68 4, 26-200 Końskie  
 

§ 3 
CEL I ZAŁO ŻENIA PROJEKTU  

 
1. Celem projektu „Technik kluczowych kompetencji” jest podwyższenie wyników 

nauczania przez 60 uczniów: z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego   
co najmniej o jeden stopień w skali ocen oraz podniesienie kompetencji kluczowych 
przez 20 uczniów z przedsiębiorczości o co najmniej 25% i zdobycie certyfikatu 
ECDL-a  przez 20 uczniów.  

2. Założeniem projektu jest wsparcie uczniów poprzez realizację zajęć lekcyjnych           i 
pozalekcyjnych podnoszących wyniki nauczania poziom kompetencji kluczowych. 
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§ 4 

ZAKRES WSPARCIA  
Zakres wsparcia 

1. Projekt, o którym mowa w §1 punkt 1 obejmuje wsparcie poprzez realizację 
dodatkowych zajęć z 

-     matematyki   – 2 godziny tygodniowo 
-     języka angielskiego  – 2 godziny tygodniowo 
-  języka niemieckiego  – 2 godziny  tygodniowo 
-     z przedsiębiorczości  – 2 godziny tygodniowo 
-     zajęcia informatyczne  ECDL – 4 godziny tygodniowo 
 

§ 5 
ORGANIZACJA WSPARCIA  

 Organizacja wsparcia 
1. Projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo w zajęciach dodatkowych w ilości od 2 godzin 

tygodniowo. 
2. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze poza ustalonym tygodniowym planem zajęć.           

W szczególnych przypadkach dopuszcza się realizację zajęć w soboty lub w czasie ferii 
zimowych i wakacji. 

3. Każdy z uczestników zajęć ma zapewnione: 
  

-        podręczniki 
-        materiały szkoleniowe (teczka, długopis, brulion) 

  
  

§ 6 
BENEFICJENCI OSTATECZNI (BO)  

  
Beneficjenci ostateczni 

1. W projekcie uczestniczyć mogą uczniowie klas II i III Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich: 

a) w zajęciach matematycznych 20 uczniów (12 dziewcząt i 8 chłopców) którzy 
otrzymali ocenę semestralną 1 lub 2. 

b) w zajęciach z języka niemieckiego 20 uczniów (10 dziewcząt i 10 chłopców) 
którzy otrzymali ocenę semestralną 1 lub 2. 

c)  w zajęciach z języka angielskiego 20 uczniów (10 dziewcząt i 10 chłopców) 
którzy otrzymali ocenę semestralną 1 lub 2. 

d) w zajęciach z przedsiębiorczości 20 uczniów (13 dziewcząt i 7 chłopców) 
reprezentujących niski poziom kompetencji kluczowych z przedsiębiorczości 

e) w zajęciach informatycznych uprawniających zdobycie ECDL-a 20 uczniów 
(12 dziewcząt i 8 chłopców) o niskich dochodach (nie przekraczających 504 zł. 
na osobę) 

2. Dodatkowo oprócz kryteriów z § 6 pkt.1 Beneficjent ostateczny musi spełnić 
następujące warunki: 

-     wypełnić formularz zgłoszeniowy  
-  podpisać  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
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osobowych oraz potwierdzi zapoznanie się i akceptację niniejszego 
regulaminu. 

3. Beneficjent zgłaszając chęć uczestnictwa w projekcie, zobowiązuje się do rzetelnego 
uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach dodatkowych. 

  
 

§ 7 
UPRAWNIENIA I OBOWI ĄZKI BENEFICJENTA OSTATECZNEGO  

  
Uprawnienia i obowiązki 

1. Beneficjent Ostateczny uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w projekcie 
„Technik kluczowych kompetencji”. 

2. Beneficjent Ostateczny uprawniony jest do udziału w wybranych przez siebie 
zajęciach dodatkowych podnoszących ocenę z danego przedmiotu lub podniesieniu 
kompetencji kluczowych . 

3. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do potwierdzania swojego udziału               
w zajęciach na liście obecności własnoręcznym podpisem. 

4. Realizator dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności Beneficjenta Ostatecznego 
spowodowane chorobą. Usprawiedliwienie wymaga potwierdzenia przez 
wychowawcę klasy na podstawie złożonego do wychowawcy pisemnego 
oświadczenia o przyczynach nieobecności. 

5. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do wypełniania w trakcie realizacji projektu 
testów diagnozujących poziom wiedzy uczniów oraz ankiety ewaluacyjnej oceniającej 
przydatność prowadzonych zajęć. 

 

§ 8 
ODPOWIEDZIALNO ŚĆ PORZĄDKOWA BENEFICJENTA OSTATECZNEGO  

  
1. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do przestrzegania: 

-        Regulaminu projektu, 
-        ustalonego porządku i organizacji pracy, 
-        przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
-        przepisów przeciwpożarowych, 
-        przyjętego sposobu potwierdzania obecności na zajęciach, 
-        określonych w harmonogramie godzin trwania zajęć. 

  
§ 9 

ZASADY REZYGNACJI ZE SZKOLE Ń 
  

1. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy 
uczestników zajęć w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu. 

2. W celu zapewnienia frekwencji, na wypadek choroby lub zdarzeń losowych, 
przewiduje się utworzenie listy rezerwowej uczestników. 

3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy osób 
zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy 
rezerwowej. 
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4. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach Beneficjent Ostateczny jest 
zobowiązany zwrócić otrzymane podręczniki i materiały szkoleniowe. 

                                                                  
 
 
 

                                
§ 10 

ZASADY MONITORINGU  
  

1. Beneficjenci Ostateczni podlegają procesowi monitoringu, w szczególności temu 
określonemu w § 7 pkt. 5  mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych  
w ramach projektu. 

  
§ 11 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
  

1. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Beneficjent Ostateczny nie pokrywa żadnych kosztów 
związanych z udziałem w projekcie. 

2. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu  
i złożenia na tę okoliczność stosownego oświadczenia, o którym mowa w § 6 pkt 2. 
Brak aktywnego uczestnictwa w projekcie będzie podstawą do skreślenia z listy 
uczestników zgodnie z postanowieniami § 8. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Powiat Konecki/ Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich  zastrzega sobie prawo do zmiany 
niniejszego regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych na 
własnej stronie internetowej. 

   
  
  

  


