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Regulamin	projektu	„Interaktywny	Śniadek”	
	
§1	

Postanowienia	ogólne	
Niniejszy	 Regulamin	 określa	 warunki	 naboru	 i	 udzielania	 wsparcia	 w	 projekcie	
„Interaktywny	 Śniadek”	 współfinansowanego	 ze	 środków	 Europejskiego	 Funduszu	
Społecznego	 w	 ramach	 Regionalnego	 Programu	 Operacyjnego	 Województwa	
Świętokrzyskiego	 na	 lata	 2014-2020,	 Oś	 priorytetowa	 8:	 Rozwój	 edukacji	 i	 aktywne	
społeczeństwo,	 Działanie	 8.3:	 Zwiększenie	 dostępu	 do	 wysokiej	 jakości	 edukacji	
przedszkolnej	 oraz	 kształcenia	 podstawowego,	 gimnazjalnego	 i	 ponadgimnazjalnego,	
Poddziałanie	8.3.3:	Rozwój	edukacji	kształcenia	ogólnego	w	zakresie	stosowania	TIK.		
Projekt	 „Interaktywny	Śniadek”	 realizowany	 jest	przez	 II	Liceum	Ogólnokształcące	 im.	
Jana	 Śniadeckiego	 w	 Kielcach	 z	 siedzibą	 przy	 ul.	 Śniadeckich	 9,	 25-366	 Kielce,	 na	
podstawie	 umowy	 RPSW.08.03.03-26-	 0002/19-00	 zawartej	 w	 dniu	 25.09.2020r.	 z	
Województwem	Świętokrzyskim,	pełniącym	rolę	Instytucji	Zarządzającej.		
Okres	realizacji	projektu:	01.01.	2020r.	–	30.06.2021r.	Projekt	 jest	adresowany	do	min	
240	 Beneficjentów	 Ostatecznych	 (uczniów	 II	 Liceum	 Ogólnokształcącego	 im.	 Jana	
Śniadeckiego	 w	 Kielcach)�Celem	 projektu	 „Interaktywny	 Śniadek”	 jest	 budowanie	 i	
rozwijanie	kompetencji	cyfrowych	i	umiejętności	zastosowania	nowoczesnych	narzędzi	
TIK	u	uczniów	poprzez	realizację	zajęć	dodatkowych	prowadzonych	z	wykorzystaniem	
aktywizujących	 metod	 nauczania,	 nowoczesnych	 narzędzi	 edukacyjnych,	 e-	
podręczników,	 kursów/szkoleń	 ICT	 oraz	 doposażenie	 bazy	 dydaktycznej	 szkoły	 w	
narzędzia	TIK.	Biuro	Projektu	 „Interaktywny	Śniadek”	mieści	 się	w	siedzibie	 II	Liceum	
Ogólnokształcące	im.	Jana	Śniadeckiego,	ul.	Śniadeckich	9,	25-366	Kielce,	pokój	22.		

	
§2	

Słownik	pojęć	
Użyte	 w	 niniejszym	 Regulaminie	 pojęcia,	 oznaczają:	Projektodawca/Organizator	 –	
Gmina	Kielce/	II	Liceum	Ogólnokształcące	 im.	 Jana	Śniadeckiego	w	Kielcach,	 Instytucja	
Zarządzająca	 –	 Województwo	 Świętokrzyskie,	Beneficjent	 Ostateczny/	 Uczestnik/	
Uczestniczka	 –	 zakwalifikowany	 zgodnie	 z	 zasadami	 określonymi	 w	 niniejszym	
regulaminie	 uczeń	 II	 Liceum	 Ogólnokształcącego	 im.	 Jana	 Śniadeckiego	 w	 Kielcach,	
bezpośrednio	korzystający	ze	wsparcia	oferowanego	w	niniejszym	projekcie.	Projekt	–	
projekt	 „Interaktywny	 Śniadek”.	Biuro	 Projektu	 -	 siedziba	 II	 Liceum	 Ogólnokształcące	
im.	Jana	Śniadeckiego,	ul.	Śniadeckich	9,	25-366	Kielce,	pokój	22.		

	
§3	

Zakres	wsparcia	
Wsparcie	oferowane	w	ramach	Projektu	obejmuje:		
Doposażenie	 w	 nowoczesne	 narzędzia	 TIK	 pracowni	 i	 biblioteki	
szkolnej	Przeprowadzenie	 dodatkowych	 zajęć	 skierowanych	 do	 uczniów	 II	 Liceum	
Ogólnokształcącego	im.	Jana	Śniadeckiego	w	Kielcach.	Wyżej	wymienione	zajęcia	to:		
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I.	 Zajęcia	 rozwijające	 kompetencje	 kluczowe	 i	 umiejętności	 uniwersalne	 dla	 uczniów	
klas	1	–	2	z	przedmiotów:		
Fizyka	(2	grupy	✕	8	osób	✕	30	godzin)			
Język	angielski	(1	grupa	✕	8	osób	✕	30	godzin)			
Język	niemiecki	(1	grupa	✕	8	osób	✕	30	godzin)			
Język	polski	(1	grupa	✕	8	osób	✕	30	godzin)			
II.	Zajęcia	wyrównawcze	dla	uczniów	klas	1	–	2	z	przedmiotu:		
Matematyka	(14	grupa	✕	15	osób	✕	4	godziny)		
III.	Zajęcia	 rozwijające	kompetencje	cyfrowe	związane	z	zachowaniem	bezpieczeństwa	
w	Internecie	dla	uczniów	klas	1:		
„Bezpieczeństwo	w	sieci”	(14	grup	✕	15	osób	✕	4	godziny)		
IV.	Kurs	obsługi	programu	Word	i	Excel	+	egzamin	certyfikujący	dla	uczniów	klas	1	–	2	o	
profilu	innym	niż		informatyczny		
 Word	(1	grupa	✕	10	osób	✕	25	godzin)			
 Excel	(1	grupa	✕	10	osób	✕	25	godzin)			
V. Kurs	 obsługi	 programów	 Excel	 i	 Access	 dla	 uczniów	 klas	 1	 –	 2	 o	 profilu	
informatycznym		
 Excel	(1	grupa	✕	10	osób	✕	30	godzin)			
 Access	(1	grupa	✕	10	osób	✕	30	godzin)			
VI.	Kurs	programowania	dla	uczniów	klas	1	–	3	:	Programowanie	(1	grupa	✕	10	osób	✕	
60	godzin)		

	
§4	

Warunki	uczestnictwa	w	Projekcie	
4.1.	 	Uczestnikami	 Projektu	 są	 uczniowie	 II	 Liceum	 Ogólnokształcącego	 im.	 Jana	
Śniadeckiego	w	Kielcach.			
4.2.	 	Dostęp	do	udziału	w	Projekcie	jest	otwarty	dla	uczniów,	którzy	spełniają	warunek	
wymieniony	w	punkcie		4.1	bez	względu	na	płeć	i	stopień	sprawności.			
4.3.		Warunkiem	zakwalifikowania	uczestnika	do	Projektu	będzie	spełnienie	przez	niego	
warunków	 określonych	 	w	 niniejszym	 regulaminie	 oraz	 w	 Regulaminie	 Rekrutacji.	
Zainteresowani	 udziałem	 w	 Projekcie	 zobowiązani	 są	 do	 złożenia	 w	 Biurze	 Projektu	
wypełnionych	 i	 podpisanych	 dokumentów	 stanowiących	 załączniki	 do	 Regulaminu	
Rekrutacji	tj.:			
a)	Załącznik	nr	1	–	Formularz	zgłoszeniowy	uczestnictwa	w	Projekcie		
b)	Załącznik	nr	2	–	Oświadczenie	Beneficjenta	Ostatecznego,	w	którym	wyrazi	zgodę	na		
przetwarzanie	danych	osobowych		
4.4.		W	procesie	rekrutacji	udział	wezmą	tylko	ci	uczniowie,	którzy	dostarczą	kompletne	
i	poprawnie		wypełnione	dokumenty.			
4.5.	 	Rekrutacja	 uczestników	 do	 Projektu	 będzie	 odbywała	 się	 zgodnie	 z	 ogłoszonym	
harmonogramem	 	rekrutacji,	 zgodnie	 z	 zasadą	 równości	 szans	 oraz	 na	 podstawie	
Regulaminu	Rekrutacji.			
4.6.		Kryteria	rekrutacji	zostały	przedstawione	w	Regulaminie	Rekrutacji.			
4.7.	 	W	 sytuacji	 wyczerpania	 limitu	 wolnych	 miejsc	 Wnioskodawca	 utworzy	 listę	
rezerwową	uczestników		Projektu.	Osoby	znajdujące	się	na	liście	rezerwowej	będą	miały	
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możliwość	 udziału	 w	 Projekcie	 tylko	 w	 przypadku	 rezygnacji	 lub	 wykreślenia	
Beneficjenta	Ostatecznego	wcześniej	zakwalifikowanego	do	Projektu.			
4.8.	 	Listy	 osób	 zakwalifikowanych	 do	 Projektu	 będą	 dostępne	 do	 wglądu	 w	 Biurze	
Projektu.		

		
§5	

Organizacja	usług			
5.1.	 	Beneficjent	 Ostateczny	 uprawniony	 jest	 do	 nieodpłatnego	 udziału	 w	 Projekcie:	
„Interaktywny	Śniadek”.			
5.2.	 	Wszystkie	 zajęcia	 i	 szkolenia	 będą	 realizowane	 w	 siedzibie	 II	 Liceum	
Ogólnokształcącego	im.	Jana	Śniadeckiego	w	Kielcach,	z	zastrzeżeniem,	że	dopuszcza	się	
udział	w	zajęciach	zdalnych	lub	hybrydowych,		zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami.			
5.3.		Zajęcia	i	kursy	będą	przeprowadzone	przez	wykwalifikowaną	kadrę,	z	minimalnym	
stażem	pracy:	10	lat.			

	
§6		

Obowiązki	Uczestnika	Projektu			
6.1.	 	Uczestnictwo	 zrekrutowanych	 Beneficjentów	 Ostatecznych	 w	 zajęciach	 i	 kursach	
jest	obowiązkowe.			
6.2.		Uczestnik	zajęć	i/lub	kursu	zobowiązany	jest	do	regularnego	uczestnictwa	w	całym	
cyklu	 przewidzianym	 	dla	 danego	 typu	 wsparcia	 potwierdzonego	 każdorazowo	
osobistym	 podpisem	 na	 liście	 obecności.	 	W	 przypadku	 zajęć/kursów	 zdalnych	
nauczyciel	 prowadzący	 zajęcia	 potwierdza	 obecność	 uczestnika	 na	 podstawie	 jego	
logowania	i	aktywności	podczas	ww.	zajęciach/kursów.	
6.3.	 	Organizator	 dopuszcza	 nieobecność	 uczestnika	 zajęć/kursu	 tylko	 z	 przyczyn	
losowych.	 Uczestnik	 jest	 zobowiązany	 do	 usprawiedliwienia	 nieobecności	
spowodowanej	przypadkiem	losowym	w	formie	pisemnej.	Dopuszcza	się	przesłanie	ww.	
informacji	 pocztą	 mailową.	 W	 przypadku	 nieobecności	 na	 zajęciach/kursie	 uczestnik	
zobowiązany	 jest	 do	 samodzielnego	 zrealizowania	 materiału	 będącego	 przedmiotem	
opuszczonych	zajęć.			
6.4.	 	Uczestnik	 zajęć/kursu	 jest	 zobowiązany	 do	 informowania	 o	 rezygnacji	 z	
uczestnictwa	 w	 Projekcie	 z	 co	 najmniej	 trzydniowym	 wyprzedzeniem	 przed	 dniem	
rozpoczęcia	zajęć.			
6.5.		Uczestnik	zajęć	/	kursu	zobowiązany	jest	do	wypełniania	ankiet	monitorujących.			

	
§7		

Zasady	monitoringu	Uczestników			
7.1.	 	Uczestnicy	 zobowiązani	 są	do	każdorazowego	potwierdzania	 swojej	 obecności	na	
zajęciach	 i	 kursach.	 	Potwierdzenie	 obecności	 następuje	 poprzez	 złożenie	 podpisu	 na	
liście	obecności	 lub,	w	przypadku	nauczania	 zdalnego,	przez	 zalogowanie	 i	 aktywność	
ucznia	podczas	danej	formy	wsparcia.	
7.2.	 	Uczestnicy	 zobowiązani	 są	 do	 wypełniania	 ankiet	 monitorujących	 w	 trakcie	
uczestnictwa	w	Projekcie.			
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7.3.	 	Uczestnicy	 projektu	 zobowiązani	 są	 do	 informowania	 w	 Biurze	 Projektu	 o	
ewentualnych	zmianach	swojej		sytuacji	domowej	w	trakcie	realizacji	Projektu	(zmiana	
miejsca	zamieszkania,	itp.).			
7.4.	 	Informacje,	 o	 których	 mowa	 w	 punktach	 7.1	 –	 7.4	 będą	 wykorzystywane	 do	
wywiązania	 się	 przez	 II	 Liceum	 Ogólnokształcące	 im.	 Jana	 Śniadeckiego	 w	 Kielcach	 z	
obowiązków	sprawozdawczych	z	realizacji	Projektu		wobec	Instytucji	Zarządzającej.		

	
	§8		

Zasady	rezygnacji	z	uczestnictwa	w	Projekcie			
8.1.	 	Osoby	 zakwalifikowane	 do	 udziału	 w	 Projekcie,	 mają	 prawo	 do	 rezygnacji	 z	
uczestnictwa	 w	 uzasadnionych	 	przypadkach,	 po	 złożeniu	 w	 Biurze	 Projektu	 ustnego	
oświadczenia	o	rezygnacji.			
8.2.		II	Liceum	Ogólnokształcące	im.	Jana	Śniadeckiego	w	Kielcach	zastrzega	sobie	prawo	
do	 skreślenia	 Beneficjenta	 Ostatecznego	 z	 listy	 Uczestników	 Projektu	 w	 przypadku	
naruszenia	przez	niego	zapisów		niniejszego	regulaminu.			
8.3.	 	W	 przypadku	 rezygnacji	 lub	 skreślenia	 Beneficjenta	 Ostatecznego	 z	 listy	 osób	
zakwalifikowanych	do		Projektu,	jego	miejsce	zajmie	pierwsza	osoba	z	listy	rezerwowej	
Uczestników	Projektu	zgodnie	z	zasadami	zawartymi	w	Regulaminie	Rekrutacji.		

		
§9		

Postanowienia	końcowe			
9.1	Regulamin	obowiązuje	w	całym	okresie	realizacji	Projektu.		
9.2	 Beneficjent	 Ostateczny	 zobowiązany	 jest	 do	 stosowania	 się	 do	 niniejszego	
regulaminu.	
9.3	Sprawy	nie	uregulowane	w	niniejszym	regulaminie	rozstrzygane	są	przez	II	Liceum	
Ogólnokształcące	im.	Jana	Śniadeckiego	w	Kielcach.		
9.4	 Projektodawca	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 zmiany	 regulaminu	 na	 skutek	 zmian	 w	
przepisach	 dotyczących	 Regionalnego	 Programu	 Operacyjnego	 Województwa	
Świętokrzyskiego,	o	czym	poinformuje	na	stronie	internetowej	Projektu	oraz	na	tablicy	
promocyjno-	informacyjnej	w	siedzibie	szkoły.		
	
	
.....................................		
opracował		
	
................................		
zatwierdził		


