
                      

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„Aby start był łatwiejszy 2” 
 
 
 

§ 1 
Słownik poj ęć 

 
 

Ilekro ć w Regulaminie jest mowa o:  
1. beneficjencie  - należy przez to rozumieć Miasto Katowice, 
2. Instytucji Po średnicz ącej  - należy przez to rozumieć Samorząd Województwa Śląskiego, 
3. kandydacie - należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o zakwalifikowanie do udziału 

w Projekcie na podstawie zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz w 
Regulaminie Udziału w Zajęciach opracowanym przez szkołę,  

4. koordynatorze – należy przez to rozumieć osobę, której zadaniem jest koordynowanie 
zadań realizowanych w szkole w ramach Projektu, zatrudnioną przez Dyrektora szkoły 
zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółowy zakres obowiązków 
koordynatora reguluje umowa cywilno-prawna, 

5. logoped ę - należy przez to rozumieć logopedę, którego zadaniem jest prowadzenie terapii 
logopedycznej w szkole w ramach Projektu, zatrudnionego przez Dyrektora szkoły zgodnie 
z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółowy zakres obowiązków logopedy 
reguluje umowa cywilno-prawna, 

6. Projekcie - należy przez to rozumieć projekt pt. „Aby start był łatwiejszy 2” realizowany 
przez  Szkołę Podstawową nr 18 w Katowicach mieszczącą się w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 1 w Katowicach, w okresie od dnia 01.02.2015 do dnia 30.11.2015, 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, 

7. specjali ście  – należy przez to rozumieć specjalistę zatrudnionego do prowadzenia zajęć z 
gimnastyki korekcyjnej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych albo psychologa, który został 
zatrudniony do realizacji zajęć w ramach Projektu, 

8. szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 18 w Katowicach w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Katowicach, w której realizowane są zajęcia w ramach 
Projektu, 

9. realizatorze - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 18 w Katowicach w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Katowicach, 

10. uczestniku - należy przez to rozumieć kandydata, który po spełnieniu wszystkich 
wymogów określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminie Udziału w Zajęciach 
opracowanym przez szkołę, został dopuszczony do udziału w Projekcie, 

11. zajęciach – należy przez to rozumieć zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia z psychologiem odbywające się 
na terenie szkoły,  

12. zespole roboczym  - należy przez to rozumieć zespół pracowników zatrudnionych do 
realizacji Projektu, powołany Zarządzeniem Dyrektora nr 4/2015 w skład którego wchodzą: 
koordynator, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, logopeda, psycholog, specjalista do zajęć 
korekcyjno-kompensacyjnych oraz księgowy. 
 



                      

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 
§ 2 

Informacje ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału szkoły w Projekcie. 
2. Udział dzieci w formach wsparcia realizowanych w ramach Projektu, tj. w zajęciach 

określać będzie odrębny Regulamin Udziału w Zaj ęciach opracowany przez szkołę. 
3. Biuro Projektu znajduje się w Szkole Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 1 w Katowicach adres: ul. Sportowa 29, 40-106 Katowice. 
4. Udział uczestników w Projekcie jest bezpłatny. 
5. Koszt uczestnictwa w Projekcie ponosi Miasto Katowice ze środków otrzymanych             

na jego realizację tj.: 85% ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz 
Społeczny),  15% ze środków własnych. 

6. W ramach projektu w szkole organizowane są zajęcia dla dzieci z klas I-VI, a także, 
indywidualne konsultacje z rodzicami, spotkanie z nauczycielami i pedagogiem szkolnym, 
instruktaż dla rodziców. 

7. Personel zatrudniony w Projekcie wyraża zgodę na wykorzystanie własnego wizerunku w  
ramach  projektu  i  do  celów   promujących  Projekt. 

8. W pierwszych miesiącach realizacji tj,  luty, marzec i kwiecień zostaną zakupione 
niezbędne w realizacji projektu pomoce dydaktyczne i wyposażenie. 

9. Badania przesiewowe uczniów, kwalifikujące do terapii logopedycznej, a także rekrutacja i 
utworzenie grup na zajęcia w ramach projektu, zostaną przeprowadzone w lutym 2015 r.  

10. Zajęcia rozpoczynają się w dniu 23 lutego 2015 r. i trwają do dnia 30.11.2015 r. z 
wyłączeniem miesięcy wakacyjnych, ferii zimowych oraz przerw świątecznych 
wynikających z kalendarza roku szkolnego. 

11. Indywidualne konsultacje logopedy z rodzicami uczniów biorących udział w terapii 
logopedycznej rozpoczną się w marcu 2015 r., i będą się odbywać raz w miesiącu, do 
końca realizacji projektu tj. do dnia 30.11.2015r. 

12. Instruktaż dla rodzica uczestnika zajęć logopedycznych będzie przeprowadzony w 
kwietniu, czerwcu, wrześniu i listopadzie 2015 r. 
 

§ 3 
Postanowienia ko ńcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i 

zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a także przepisy wynikające 
z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych 
osobowych. 

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 
3. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych 

postanowień w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów 
programowych.  

4. Zmiana treści Regulaminu nastąpi poprzez wprowadzenie nowego Regulaminu.  
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.02.2015r. 
 
 
 
 

 
 


