Regulamin uczestnictwa w obozach naukowych
w projekcie pn.: „Odkrywcy sekretów nauki AO”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady naboru na obozy naukowe realizowane w ramach „Odkrywcy
Sekretów Nauki AO- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji, Działanie
9.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 9.1.2 – Wsparcie kształcenia ogólnego
w Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020.
3. Projekt realizowany jest w Partnerstwie, którego Partnerem Wiodącym jest Samorząd
Województwa Opolskiego/Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.
4. Okres realizacji projektu: od 01.07.2016r. do 31.07.2018r.
5. Działania będą realizowane dla Beneficjentów Ostatecznych (uczestników projektu uczniów) z liceów ogólnokształcących Miasta Opola oraz liceów położonych na terenie
Aglomeracji Opolskiej, wybranych zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 niniejszego
regulaminu z liceów wymienionych we wniosku projektowym nr RPOP.09.01.02-IP.03-16001/15
6. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Projekcie – oznacza to projekt nr RPOP.09.01.02-IP.03-16-001/15
2) Realizatorze/Organizatorze - oznacza to Partnera realizującego zadanie tj.
Uniwersytet Opolski;
3) Obóz – rozumie się przez to obóz naukowy będący jedną z form wsparcia uczniów
liceów ogólnokształcących, organizowany przez Partnera, Uniwersytet Opolski.
4) Szkole – rozumie się przez to objętą wsparciem w ramach Projektu jednostkę
oświatową miasta Opola;
5) Beneficjencie/Uczniu – rozumie się przez to ucznia/uczennicę, który uczęszcza do
szkoły biorącej udział w Projekcie;
6) Uczestniku projektu – rozumie się przez to ucznia/uczennicę, który został
zakwalifikowany do udziału w obozie w ramach projektu, w procesie rekrutacji
prowadzonym na podstawie Regulaminu udziału uczniów w projekcie obowiązującego
w szkole i podpisał deklaracje uczestnictwa w projekcie.
§2
Cel i założenia obozu
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1. Celem obozu jest:
1) Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku
pracy oraz właściwych postaw i umiejętności poprzez naukę ̨ w miejscach edukacji
bezpośredniej w szczególności rozwijanie kompetencji w zakresie przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych.
2) Cele zostaną osiągnięte poprzez udział uczniów w wykładach (połączonych z
pokazami) oraz ćwiczeniach i warsztatach.
3) Zajęcia zostaną zrealizowane w pięciu modułach:
a) moduł I - pn. „Dobrze komunikuję się w grupie”, którego celem jest nauczenie
praktycznych technik komunikacyjnych przydatnych w funkcjonowaniu w grupie;
b) moduł II - „Zarządzanie budżetem”, którego celem jest nabycie umiejętności
efektywnego zarzadzania budżetem głownie w kontekście funkcjonowania w
środowisku akademickim;
c) moduł III pn. „Współpracuję w grupie” – którego celem jest nabycie umiejętności
efektywnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz polepszenia
kompetencji społecznych dotyczących przyszłej nauki w szkole wyższej;
d) moduł IV –pn. „Patrzę w przyszłość, zdobywam doświadczenie” – którego celem
jest zapoznanie UP z ideą wolontariatu oraz bezpłatnych praktyk oraz
uświadomienie faktu, jak ważne jest zdobywanie doświadczenia zawodowego
jeszcze w czasie nauki w szkole średniej i na uczelni;
e) moduł V – pn. „Szukam i znajduję” – którego celem jest nabycie umiejętności
wyszukiwania informacji potrzebnych do poszerzenia wiedzy w tym
wykorzystania technik infobrokerskich.
f) Realizujący zadanie zapewni całodzienne wyżywienie (śniadanie+ 2 śniadanie +
obiad + kolacja lub obiado-kolacja). Efektem końcowym będzie wypracowany
„przyszłościowy plan działań”, który każdy uczestnik zaprezentuje przed grupą i
zostanie oceniony.
§3
Kryteria wyboru beneficjentów projektu oraz warunki ich uczestnictwa w projekcie
1. Realizator projektu zobowiązuje się do:
1) przeprowadzenia rekrutacji uczestników obozów naukowych w projekcie zgodnie
z regulaminem naboru i uczestnictwa,
2) organizacji wsparcia oferowanego w ramach projektu,
3) informowania uczestników projektu o szczegółowych zasadach organizacji
wsparcia,
2. Informacja o terminie rekrutacji zostanie ogłoszona na stronie internetowej
organizatora, stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie i tablicach
informacyjnych/ogłoszeń.
3. Warunkiem ubiegania się o uczestnictwo w projekcie jest złożenie wypełnionej i
podpisanej przez pełnoletniego ucznia i/lub jego rodziców/opiekunów prawnych
„Formularza rekrutacyjnego” stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
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4. Złożenie dokumentów przez uczniów wymienionych w § 3 ust. 3 nie jest
jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w obozie.
5. Ostatecznej rekrutacji uczestników dokonuje Komisja Rekrutacyjna, w każdej Szkole
w skład której wchodzą:
1) Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona,
2) pedagog szkolny,
3) przedstawiciel rady pedagogicznej.
6. Komisja Rekrutacyjna dokonuje wyboru uczestników wśród uprawnionych
beneficjentów, na podstawie złożonej przez uczniów „Formularza rekrutacyjnego”,
którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
7. Zgłoszenia uczestnictwa po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
8. Priorytetowo traktowane będą zgłoszenia osób spełniających poniższe kryteria:
1) ubiegający się o udział w projekcie jest uczniem klasy II lub I liceum
ogólnokształcącego w roku szkolnym 2016/2017,
2) celujące i bardzo dobre i dobre wyniki w nauce,
3) udokumentowane zaangażowanie w pracę społeczną lub charytatywną,
4) wysoko oceniona przez wychowawcę postawa uczniowska,
5) kolejność zgłoszeń,
6) zameldowanie na terenach wiejskich,
7) w przypadku zbyt małej liczby zakwalifikowanych uczniów z klas II, o udział
w projekcie mogą wziąć uczniowie klas I.
8) Pierwszeństwo w przypadku równoczesnego spełniania wszystkich powyższych
kryteriów mają uczniowie z niepełnosprawnością.
9. Komisja Rekrutacyjna sporządza listę rezerwową osób, które nie zakwalifikowały się
do udziału w projekcie. Lista ta będzie podstawą ponownej rekrutacji,
w przypadku rezygnacji beneficjentów z udziału w projekcie z uwzględnieniem
ust. 6.
10. Informacja o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie poszczególnych
beneficjentów zostanie zamieszczona na tablicach informacyjnych/ogłoszeń
w szkołach.
11. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
12. Skreślenie z listy uczestników projektu następuje, gdy:
1) uczeń rezygnuje ze szkoły,
2) przerwał udział w projekcie,
3) inne wydarzenia.
13. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w § 3 ust. 12, uczeń zostaje
skreślony z listy uczestników projektu.
§4
Obowiązki uczestnika projektu zakwalifikowanego na obóz naukowy
1. Przed wyjazdem na obóz naukowy uczestnik projektu jest zobowiązany do złożenia
wszystkich wymaganych dokumentów dotyczących udziału w projekcie.
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2. Godnego reprezentowania szkoły oraz realizatora projektu w trakcie uczestnictwa
w obozie naukowym (zakaz spożywania napojów alkoholowych i innych środków
odurzających, palenia tytoniu w miejscach zakwaterowania i odbywania zajęć).
3. Aktywnego uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach Obozu.
4. Stosować się do ogólnoobowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz zasad
i regulaminów przedłożonych przez Organizatora obozu naukowego.
§5
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają
odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Projektu Operacyjnego
Województwa Opolskiego 2014-2020 a także przepisy wynikające z właściwych
aktów prawa wspólnotowego i krajowego.
2. Wszelkie sprawy związane z interpretacją niniejszego regulaminu rozstrzygane są
przez Realizatora projektu.
3. Beneficjent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
projektu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz.U z 2016 roku poz. 922).

Akceptuję do realizacji:...................................................................................................
(data i podpis Dyrektora danej szkoły)

…………………………….
(Podpis uczestnika projektu)

………………………………………..
(Podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

………...................…………………
(data, pieczęć i podpis Realizatora projektu)
FORMULARZ REKRUTACYJNY
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DANE BENEFICJENTA

1
Imię (imiona)
Nazwisko
Miejsce i data urodzenia
PESEL

Wiek

Płeć

KOBIETA

MĘŻCZYZNA

2.

ADRES ZAMELDOWANIA/ADRES SIEDZIBY
dotyczy osób fizycznych i osób prawnych

Ulica
Nr domu / lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Powiat
Województwo
Obszar

Obszar miejski (gm. miejskie i miasta
pow. 25 tys. mieszkańców)

Obszar wiejski (gm. wiejska, wiejsko- miejska i
miasto do 25 tys. mieszkańców)

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w obozach naukowych,
spełniam kryteria w nim zawarte i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

……………………………..……………………………
(data i podpis uczestnika projektu)
prawnego)

………………………………………..
(Podpis rodzica lub opiekuna
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