
 

 

 

 

REGULAMIN  

NABORU I UCZESTNICTWA   

w projekcie pt. „Liceum ogólnokształcące szkołą ogólnego sukcesu”  

realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego,  

przez Powiat Ostrzeszowski/I Liceum Ogólnokształcące w Ostrzeszowie 

 Zadanie 1 Szkolne laboratorium nauki 

 

 

§ 1 
 

Realizatorem zadania pn. „Szkolne laboratorium nauki” jest I Liceum 

Ogólnokształcące w Ostrzeszowie im. Marii Skłodowskiej  Curie. 

 

 

§ 2 

 

Do celów, które mają zostać osiągnięte poprzez realizację zadania należą: 

- wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych i niezbędnych na rynku 

pracy, 

- wsparcie rozwoju uczniów szczególnie zdolnych 

                                                                                § 3 

 

Zadnie wymienione w § 1 przewiduje 

- powołanie „Szkolnego laboratorium nauki”, 

- organizację zajęć w formie kółek zainteresowań: 

a) Koło zainteresowań z fizyki i astronomii 

b) Koło zainteresowań z biologii 

c) Koło zainteresowań z chemii 

d) Koło zainteresowań z matematyki 

e) Koło zainteresowań z geografii 

Łączna liczba osób uczestniczących w kołach zainteresowań 75 / 15 osób w każdym Kole 

zainteresowań, 



- „uniwersytetu otwartego” - sesja naukowa zorganizowana w ramach szkolnych dni nauki i 

sportu- ilość odbiorców nieograniczona.  

 

§ 4 

Uczestnikami naboru mogą być wyłącznie uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w 

Ostrzeszowie im. Marii Skłodowskiej Curie, bez względu na ich ukierunkowanie „profilowe” 

w ramach nauki szkolnej. 

 

 

                                                                         § 5 

 

1. Termin naboru: 

a) uczniowie klas pierwszych i drugich roku szkolonego 2017/2018 od 18.06 do 14.09.2018 

roku 

b) uczniowie klas pierwszych rozpoczynający naukę w roku szkolnym 2018/2019 od 03.09 do 

14.09.2018 roku. 

2. Liczba uczestników w projekcie: 

- 25 osób uczniowie z klas pierwszych 

- 25 osób uczniowie z klas drugich 

- 25 osób uczniowie klas trzecich. 

4. Jeden uczeń może uczestniczyć w zajęciach jednego Koła zainteresowań. 

5. O zakwalifikowaniu się do Zadania decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

6. W wypadku większej liczby zgłoszeń od wymaganej do realizacji zadania utworzona 

zostanie lista rezerwowa osobno dla każdego poziomu klas. 

7. Realizator zadania gwarantuje zasadę równości przy jednoczesnym określeniu parytetu 

polegającym na uczestnictwie w zadaniu nie mniej niż 24 chłopców. 

8. Realizator zadania zastrzega sobie prawo pierwszeństwa przyjęcia do realizacji zadania 

osób z potwierdzoną zwyczajowo przyjętym dokumentem  niepełnosprawnością. 

9.Uczestnik zadania, może zrezygnować z udziału w nim tylko z ważnych przyczyn za zgoda 

dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Ostrzeszowie. 

                                                                         § 6 

 

1. Praca w kołach realizowana będzie z wykorzystaniem ITC, w tym specjalistycznych 

programów komputerowych. 

2. Każde Koło zrealizuje 46 godzin zajęć w formie warsztatów, laboratorium, wykładów. 

3. Uczestnicy projektu wezmą udział w wyjeździe szkoleniowym do centrum naukowego 

w którym będą pracować w grupach metodą eksperymentu na nowoczesnym sprzęcie 

naukowym. 

4. Realizacja zajęć udostępniana będzie na stronie internetowej szkoły. 



5. Każdy z uczestników zadania otrzyma bezpłatnie zestaw książek autorstwa Stephena 

Hawkinga. 

                                                                         § 7 

 

1. Dokumenty rekrutacyjne, które stanowią deklarację uczestnictwa w projekcie to: 

- Formularz rekrutacyjny uczestnika projektu stanowiący załącznik nr 1 do 

Regulaminu. 

- Oświadczenia uczestnika Projektu dot. przetwarzania danych osobowych. 

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej ww. dokumenty powinny 

zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 

2. Formularze, po wypełnieniu należy składać w Sekretariacie I Liceum 

Ogólnokształcącego. 

 

 

 

Data:        Podpis Dyrektora 

 

 

 

 

 

 
 


