
   Regulamin rekrutacji uczniów do projektu realizowanego w 

ramach Rządowego  programu  wspomagania na 2015-2018 organów prowadzących szkoły w 

zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki , wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+" 

 

§ 1 

 Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie w ramach Rządowego programu 

„Bezpieczna+” 

2. Projekt realizowany jest przez Urząd Miasta Opola.  

3. Projekt realizowany jest od 16.11.2015 do 31.12.2015 

4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących 

realizacji Projektu pozostaje w gestii Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola. 

 

§ 2 

                                                         Założenia Projektu 
 
1.  Celem projektu  realizowanego w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+” jest wsparcie 

szkoły w realizacji zadao promujących aktywność uczniów mających na celu zwiększenie 
otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie w uczniach aktywnej, 
prospołecznej postawy oraz rozwój umiejętności prospołecznych, tj. komunikacyjne, 
kształtujące  więzi interpersonalne między uczniami. 

2. Wsparcie kierowane jest do uczennic i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 

im. Św. Wojciecha w Opolu 

3. Projekt przewiduje realizację czterech działań o charakterze mobilnym: 

 „Było, nie minęło – zatrzymane w kadrze” – wyjazd do Parku Mużakowskiego 

w Łęknicy; 

 „Było, nie minęło – zatrzymane w kadrze” – wyjazd do Kościołów Pokoju w 

Jaworze i Świdnicy, zwiedzanie Świdnicy; 

 „Woda dla życia” – piknik ekologiczny w Ośrodku Zarybieniowym PZW 

„Poliwoda” w Biestrzynniku; 

 Śladami wagabundy, czyli ciekawostki turystyczno – krajoznawcze Śląska 

Opolskiego; 

4. Zajęcia związane z realizacją projektu będą odbywać się poza szkołą oraz w szkole. 

 

§ 3 

Zasady rekrutacji 

 

1. Rekrutację uczestników projektu prowadzić będzie szkolny koordynator przy 

współudziale nauczycieli danej szkoły. 

2. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z harmonogramem projektu. 

3. Rekrutacja uczestników do Projektu odbywać się będzie z godnie z zasadą równych 

szans w dostępie do udziału w wyjazdach realizowanych w ramach Projektu, jednakże 

w specjalistycznym wyjeździe do Ośrodka Zarybieniowego wyjadą członkowie 

szkółki wędkarskiej działającej przy szkole, natomiast w wyjazdach z cyklu „Było, nie 



minęło…” w pierwszej kolejności będą uczestniczyć członkowie Szkolnego Klubu 

UNESCO. 

4. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpisanie ucznia na listę uczestników Projektu. 

 

§ 4 

                                     Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu 

 

1. Każdy uczestników Projektu ma prawo do: 

a) udziału w wyjazdach; 

b) zgłaszania uwag i oceny zajęć; 

2. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

a) obecności na zajęciach, 

b) usprawiedliwienia przez rodzica lub opiekuna prawnego – w przypadku 

zrezygnowania z wyjazdu, 

c) wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących 

bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu, 

d) czynnego udziału w działaniach związanych z wyjazdami oraz wykonania pracy 

plastycznej w trakcie pleneru lub po przyjeździe. 

3. Udział uczestników Projektu w zajęciach jest częściowo odpłatny. 

                                                                 

§ 5 

                                 Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

 

1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie. 

2. W trakcie realizacji zajęć rezygnacja uczestników Projektu z udziału  

w Projekcie jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym 

lub chorobą. 

3. W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady grup, Realizator Projektu przewiduje 

utworzenie listy rezerwowych uczestników. 

4. W przypadku rezygnacji uczestnika zajęć lub usunięcia z Projektu jego miejsce 

zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej 

5. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestników Projektu 

z listy osób biorących udział w zajęciach realizowanych w ramach Projektu w 

przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.   

 

                                                       § 6 

                                      Zasady monitoringu i kontroli 

 

1. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji 

Projektu osobom zaangażowanym w realizację projektu, jak również osobom i 

instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu. 

3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji 

Projektu organizacjom zewnętrznym współpracującym ze szkołą (Polskie 

Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Opolu; Polski Związek 

Wędkarski Koło „Kolejarz – Ofama” w Opolu;  Polski Komitet ds. UNESCO 

Warszawa” 

 

 

 



§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień 

niniejszego regulaminu. 

2. Wszelkich informacji dotyczących realizacji Projektu udziela szkolny koordynator. 

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

 


