
 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

pn.„Pomorskie Żagle Wiedzy – GDYNIA”, określa szczegółowe warunki uczestnictwa uczniów i kwalifikacji 

nauczycieli. 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

§ 1 

INFORMACJE O PROJEKCIE 

 

Ilekroć w dalszej części dokumentu jest mowa o: 

1) formach wsparcia – należy przez to rozumieć:  

a) zajęcia pozalekcyjne,  

b) koła zainteresowań, 

c) doradztwo zawodowe,  

d) zajęcia żeglarskie, 

e) letnie obozy żeglarskie, 

f) wyjazdy edukacyjne, 

g) zajęcia warsztatowe na symulatorach statków, 

h) prelekcje dotyczące zawodu oraz specyfiki pracy;  

2) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela (mężczyznę) bądź nauczycielkę (kobietę) szkoły 

uczestniczącej w projekcie: Szkoły Podstawowej nr 8 im. Obrońców Helu w Gdyni, Szkoły 

Podstawowej nr 12 im. Gen Mariusza Zaruskiego w Gdyni, Szkoły Podstawowej nr 51 w Gdyni; 

3) projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Pomorskie Żagle Wiedzy – GDYNIA”; 

4) uczniu – należy przez to rozumieć uczniów (chłopców) oraz uczennice (dziewczynki) szkoły 

uczestniczącej w projekcie: Szkoły Podstawowej nr 8 im. Obrońców Helu w Gdyni, Szkoły 

Podstawowej nr 12 im. Gen Mariusza Zaruskiego w Gdyni, Szkoły Podstawowej nr 51 w Gdyni; 

5) uczestnik projektu – należy przez to rozumieć grupę docelową projektu tj. osoba biorąca udział 

i korzystającą ze wsparcia w ramach projektu. 



6) beneficjent projektu – należy przez to rozumieć Gminę Miasta Gdyni; 

7) szkoły – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 8 im. Obrońców Helu w Gdyni, Szkołę 

Podstawową nr 12 im. Gen Mariusza Zaruskiego w Gdyni, Szkołę Podstawową nr 51 w Gdyni; 

8) dyrekcja – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Obrońców Helu w Gdyni, 

Szkoły Podstawowej nr 12 im. Gen Mariusza Zaruskiego w Gdyni, Szkoły Podstawowej nr 51 

w Gdyni. 

 

§ 2 

Założenia ogólne 

 

1. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy trzech gdyńskich szkół podstawowych poprzez realizację 

działań ukierunkowanych na włączenie do procesu dydaktycznego treści dotyczących edukacji morskiej 

i żeglarskiej oraz wykorzystywanie tych treści w procesie kształtowania kompetencji kluczowych 

uczniów, promowanie i upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zawodów związanych z morzem oraz 

wzorców aktywnego uczestnictwa w sporcie i rekreacji poprzez edukacje morską i żeglarską. 

2. Do projektu zakwalifikowanych zostanie 90 uczniów i 12 nauczycieli. 

3. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. 

4. W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące działania: 

1)  Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z zakresu edukacji morskiej i żeglarskiej prowadzone metodą 

projektu 

a. zajęcia pozalekcyjne dla uczniów prowadzone metodą projektu, (zajęcia z przedmiotów 

przyrodniczych z zakresu edukacji morskiej, zajęcia w grupach po 10 osób, dla każdej grupy 

zaplanowano 15 spotkań po 2 godziny) 

b. wyjścia na wystawę stałą  Akwarium Gdyńskiego,( 9 grup po 10 osób, 1 wyjście 4 godzinne 

na grupę w ciągu trwania projektu) 

c. zajęcia z kartografii i nawigacji na żaglowcach, ( 9 grup po 10 osób, zaplanowano 4 spotkania 

po 2 godziny) 

d. wyjście do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni, ( 1 wyjście w czasie trwania projektu, 

zajęcia na symulatorach ) 

e. koło zainteresowań o tematyce morskiej i żeglarskiej, ( 3 grupy 20 osobowe na 1 grupę 

zaplanowano 36 godzin zajęć ) 

2) Doradztwo zawodowe dla uczniów 

a. indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego z uwzględnieniem promowania zawodów 

morskich, ( na 1 uczestnika zaplanowano 4 godziny zajęć ) 



b. prelekcje dotyczące zawodu oraz specyfiki pracy w danym zawodzie, ( 6 grup 15 osobowych, 

w każdej szkole po 2 grupy na każdą grupę zaplanowano 5 prelekcji po 2 godziny ) 

3) Zajęcia żeglarskie dla uczniów 

a. praktyczne zajęcia żeglarskie dla uczniów na wodzie, (zapoznanie z budową jachtu, nauka 

sterowania, praca w załodze, bezpieczeństwo nad wodą, zajęcia realizowane w formie 

półkolonii letnich w Gdyni, półkolonie zaplanowano dla 60 osób, czas trwania  5 dni po 6 

godzin w okresie lipiec, sierpień). 

4)  Letnie obozy żeglarskie dla uczniów 

a. Obozy żeglarskie ( 7 dniowe obozy dla 30 najbardziej wyróżniających się i aktywnych dzieci 

biorących udział w projekcie, obozy realizowane będą w formie wyjazdowej w okresie lipiec, 

sierpień ). 

5) Wyjazdy edukacyjne dla uczniów 

a. warsztaty „Błękitna Szkoła – Warsztaty Bałtyckie” ( zaplanowano 1 zajęcia warsztatowe dla 9 

grupa po 10 osób w Stacji Morskiej w Helu). 

6)  Inne formy wsparcia dla uczniów 

a. Zajęcia warsztatowe na symulatorach statków (warsztaty będą realizowane w 9 grupach 

po 10 osób, zaplanowano 2 godziny zajęć na  1 grupę). 

7)  Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli 

a. Stworzenie sieci współpracy, szkolenia, warsztaty dla nauczycieli (realizacja szkoleń                  

i warsztatów w celu podniesienia kompetencji nauczycieli z zakresu edukacji morskiej             

i   żeglarskiej. 

5. W związku ze specyfiką zajęć albo form wsparcia przyjmuje się, że zajęcia pozalekcyjne odbywają się w 

godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku ( w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć w soboty, nie dot. obozu letniego). 

6. Wszelkie dokumenty składane przez niepełnoletniego ucznia, a mające wpływ na sposób uczestnictwa 

w projekcie, muszą zawierać podpis rodzica lub opiekuna prawnego.  

 

§ 3 

Prawa i obowiązki ucznia 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) uzyskania form wsparcia przewidzianych w projekcie.  

2. Uczeń jest zobowiązany do: 

1) przestrzegania zasad udziału w projekcie opisanych w niniejszym dokumencie,  

2) systematycznego uczestnictwa w zaplanowanych wszystkich formach wsparcia, 



3) przestrzegania punktualności,  

4) przestrzegania zasad pracy ustalonych w grupie, 

5) samodzielnego dotarcia na zajęcia, 

6) podporządkowania się poleceniom kadry dydaktycznej oraz innych osób uprawnionych 

wyznaczonych przez organizatorów form wsparcia, 

7) zachowania norm społecznych,  

8) stosowania się do postanowień przepisów i regulaminów obowiązujących w miejscach realizacji 

form wspierania ucznia (m.in. przepisy przeciwpożarowe, BHP), 

9) użytkowania przekazanego do jego dyspozycji sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

poszanowania tego sprzętu i utrzymania porządku w miejscu prowadzenia form wsparcia. 

3. Organizatorzy form wsparcia nie ponoszą odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty oraz inne cenne 

rzeczy posiadane przez uczniów.  

4. Rodzice lub opiekunowie prawni są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez swoje 

dziecko. 

§ 4 

Uczestnicy projektu  „Pomorskie Żagle Wiedzy – GDYNIA” 

 

1. Projekt skierowany jest do: 

1) uczniów klas IV – VII szkół podstawowych objętych projektem, 

2) nauczycieli szkół podstawowych objętych projektem, 

2. Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełnia wszystkie następujące warunki: 

1) posiada status ucznia lub jest nauczycielem szkoły, która bierze udział w projekcie, 

2) jest zainteresowany/zainteresowana udziałem w projekcie, 

3) spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie, 

4) dopełni wszystkich formalności określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. W przypadku nauczycieli, do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które zostaną wskazane przez 

dyrektorów szkół m.in. na podstawie osiągnięć i indywidualnego planu rozwoju pracy nauczyciela. 

 

§ 5 

Zasady rekrutacji uczestników projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – GDYNIA” 

 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 – jednak nie dłużej niż 

do rozpoczęcia realizacji wybranych działań. 

2. Informacja o terminie rekrutacji w danej szkole, zostanie ogłoszona m.in. na stronie internetowej 

Gminy Miasta Gdyni. 



3. Dostęp do projektu jest otwarty dla każdego ucznia wskazanego w § 4, zainteresowanego udziałem 

w projekcie. 

4. Rekrutacja ma charakter otwarty i jawny, przebiega z zachowaniem równości szans, w tym równości 

płci i jednakowego dostępu. 

5. Uczestnik  projektu - uczeń zobowiązany jest do złożenia w sekretariacie szkoły/koordynatora 

szkolnego, następujących dokumentów podpisanych przez rodzica/opiekuna prawnego: 

1) deklaracji uczestnictwa w projekcie - wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu, 

2) oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych - wzór stanowi załącznik nr 2 i 3 

do niniejszego dokumentu, 

3) formularza danych uczestnika projektu - wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

dokumentu, 

4) oświadczenia po zakończeniu projektu - wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

dokumentu. 

6. Uczestnik  projektu - nauczyciel zobowiązany jest do złożenia w sekretariacie szkoły/koordynatora 

szkolnego, następujących dokumentów podpisanych przez rodzica/opiekuna prawnego: 

1) deklaracji uczestnictwa w projekcie - wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu, 

2) oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych - wzór stanowi załącznik nr 2 i 3 

do niniejszego dokumentu, 

3) formularza danych uczestnika projektu - wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

dokumentu, 

4) oświadczenia po zakończeniu projektu - wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

dokumentu. 

7. Rekrutację w poszczególnych szkołach przeprowadzą Koordynatorzy szkolni, we współpracy 

z Dyrektorami szkół oraz przy udziale wychowawców/ nauczycieli danej szkoły. 

8. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. 

9. Uczniowie z listy rankingowej, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie, ale spełniają 

warunki, tworzą listę rezerwową. 

 

§ 6 

Zajęcia pozalekcyjne 

 

1. Zajęcia pozalekcyjne organizowane są  według harmonogramów zajęć opracowanych z uwzględnieniem:  

1) możliwości uczniów (zajęcia pozalekcyjne nie mogą kolidować z zajęciami uczniów wynikającymi 

z obowiązku nauki szkolnej), 

2) warunków lokalnych, np. związanych z możliwością dojazdu na zajęcia, 



3) dyspozycyjności prowadzących zajęcia nauczycieli. 

2. Grupa powinna liczyć do 10 uczniów.  

3. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone będą metodą projektu. 

4. Szczegółowy harmonogram zajęć oraz miejsce realizacji zajęć publikowane będą na stronie. 

5. Zajęcia odbywają się w następujących przedziałach czasowych: 

1) w dni robocze w godzinach od 14.30 do 19.00, 

2) w soboty w godzinach od 8.00 do 16.00. 

6. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą odbywać się w innych godzinach, decyzję o zgodzie na taką 

zmianę podejmuje Dyrektor szkoły. 

 

§ 7 

Zakończenie uczestnictwa ucznia w projekcie 

 

1. Zakończenie uczestnictwa ucznia w projekcie następuje wraz z zakończeniem projektu bądź 

zakończeniem przez ucznia nauki w szkole. 

2. Wcześniejsze niż opisane w ust. 1 zakończenie uczestnictwa ucznia w projekcie następuje w razie 

zaistnienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) złożenia rezygnacji z udziału w projekcie, pisemny wniosek, przedłożony w sekretariacie 

szkoły (do której uczeń uczęszcza), który niezwłocznie informuje o tym Beneficjenta 

projektu, 

2) niestosowania się przez ucznia do zasad określonych w niniejszym dokumencie,  

3) nieusprawiedliwionego opuszczenia pięciu kolejnych zajęć wymienionych w formach 

wsparcia.  

4) zmiany miejsca zamieszkania na adres spoza województwa pomorskiego. 

3. Decyzję o wcześniejszym zakończeniu uczestnictwa ucznia w projekcie podejmuje dyrekcja szkoły, 

o czym niezwłocznie informuje o tym Beneficjenta projektu. 

4. W przypadku wcześniejszego zakończenia uczestnictwa ucznia w projekcie jego miejsce zajmie uczeń 

z listy rezerwowej wskazany przez dyrekcję szkoły. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczeń jest zobowiązany do współpracy z opiekunem szkoły oraz Beneficjentem w zakresie monitoringu 

i ewaluacji projektu.  



2. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. W wypadku braku akceptacji 

zmian uczeń zobowiązany jest do złożenia rezygnacji udziału w Projekcie.  

3. Regulamin dostępny jest w szkołach realizujących projekt. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 października 2021 roku i obowiązuje przez czas trwania projektu. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem decyzje podejmuje Beneficjent projektu. 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Deklaracja uczestnictwa ucznia w projekcie „Pomorskie Żagle Wiedzy – GDYNIA” 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych 

3. Załącznik nr 3 –  Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych 

4. Załącznik nr 4 – Formularz danych uczestnika projektu  

5. Załącznik nr 5 –  Oświadczenie po zakończeniu projektu   


