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REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIÓW W DODATKOWYCH ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNO-

WYRÓWWNACZYCH ORAZ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA 
 REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU 

„Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach”,  
nr umowy UDA-RPSL.11.02.03-24-057B/19-00 

 
 

Rozdział I  
Postanowienia ogólne 

 
1. Regulamin zajęć dodatkowych realizowanych w ramach Projektu „Rozwój szkolnictwa 
zawodowego w Mysłowicach”,  zwany dalej „Regulaminem", określa warunki rekrutacji  
i uczestnictwa uczniów/uczennic kształcących się w Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Mysłowicach. 
 
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

 projekcie –należy przez to rozumieć projekt realizowany przez Miasto Mysłowice-
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach w okresie od 
01.10.2020 - 30.09.2022 pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach”, 
nr umowy nr umowy UDA-RPSL.11.02.03-24-057B/19-00 współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 zajęciach dodatkowych –zajęcia realizowane w ramach zadania 3 projektu  
pn. Realizacja zajęć zwiększających kompetencje kluczowe na rynku, do których 
uczeń/uczennica został/a zakwalifikowany/a i zobowiązał/a się na nie uczęszczać 
poprzez wypełnienie właściwych dokumentów tj. Załącznika nr 1 i Załącznika nr 
2 do Regulaminu.  

 uczestniku zajęć – należy przez to rozumieć ucznia/uczennicę szkoły wchodzącej 
w skład  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach. 
 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmacnianie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 

Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – 

kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

4. Okres realizacji Projektu (zgodnie z umową): 01.10.2020 r. –30.09.2022 r. 

5. Zajęcia dodatkowe realizowane będą w roku szkolnym 2021/2022, wg wymiaru godzin 

zgodnego z umową o dofinansowanie projektu.  

Maksymalny wymiar godzinowy zajęć dodatkowych, według umowy o dofinansowanie, 

wynosi: 

a) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz rozwijające - blok matematyczny –175 godzin 

tj. 7 grup po 25 godzin. 1 grupa licząca od 4 do 8 osób .;  
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b) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz  rozwijające- blok językowy– 150 godzin tj. 6 

grup po 25 godzin. 1 grupa licząca od 4 do 8 osób .; 

c) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz rozwijające - blok ICT– 150 godzin tj. 6 grup 

po 25 godzin. 1 grupa licząca od 4 do 8 osób .;  

d) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz  rozwijające - blok przyrodniczy (biologia, 

chemia, fizyka, geografia) – 100 godzin tj. 4 grupy po 25 godzin. 1 grupa licząca od 4 do 8 

osób .;  

e) zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się/ rozwiązywania problemów oraz 

umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy - 125 godzin tj. 5 grup po 

25 godzin. 1 grupa licząca od 4 do 8 osób .;  

6. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony indywidualnie dla poszczególnych 
zajęć w porozumieniu z Dyrektorem CKZiU  i Koordynatorem projektu oraz nauczycielami 
prowadzącymi zajęcia.  
 
7. W przypadku braku chętnych w wybranej grupie przedmiotów istnieje możliwość 
zwiększenie  ilości grup z innego przedmiotu.  
 

Rozdział II  
Uczestnicy zajęć 

 
Uczestnikami zajęć dodatkowych mogą być uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Mysłowicach, którzy posiadają status uczestnika projektu, w dniu 
podpisywania deklaracji uczestnictwa (Załącznik nr 2 do Regulaminu). 
 

Rozdział III  
Zasady rekrutacji 

 
1. Wypełniony wniosek o udział w zajęciach dodatkowych (załącznik 1) oraz deklarację 

uczestnictwa (załącznik 2) należy składać w sekretariacie głównym CKZiU –   
ul. Mikołowska 44, 41-400 Mysłowice w terminie: do  07 października 2021 r.  do 
godziny 15:30  

2. Do celów kwalifikacji uczestników zajęć dodatkowych Dyrektor powołuje Komisję 
Rekrutacyjną, która dokonuje kwalifikacji na zajęcia dodatkowe.  

3. Prace Komisji Rekrutacyjnej są udokumentowane protokołem i kończą się 
sporządzeniem oraz podpisaniem listy osób zakwalifikowanych. 

4. O wynikach rekrutacji uczestników zajęć dodatkowych informuje Koordynator 
projektu, zamieszczając informację na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
projektu.  

5. Liczba uczestników zajęć dodatkowych jest określona w umowie  
o dofinansowanie.  

6. Na zajęcia dodatkowe będą kwalifikowane osoby, które są uczniami/uczennicami 
szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Mysłowicach do wyczerpania miejsc zgodnie z godziną i datą złożenia dokumentów 
rekrutacyjnych.  



 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Rozdział IV  
Realizacja zajęć dodatkowych 

 
1. Udział w zajęciach dodatkowych jest bezpłatny. 
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach dodatkowych jest wypełnienie i podpisanie 

przez ucznia/uczennicę deklaracji uczestnictwa w projekcie stanowiącej Załącznik 
nr 2 do Regulaminu 

3. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do:  
a) uczestnictwa w zajęciach zgodnie z planem, 
b) potwierdzania uczestnictwa w każdych zajęciach własnoręcznym 

podpisem na liście obecności,  
c) aktywnej współpracy z prowadzącym zajęcia. 
d) wypełniania ankiet ewaluacji i monitoringu projektu przeprowadzanych w 

ramach zajęć, 
4. Obecność na zajęciach dodatkowych w terminach określonych harmonogramem 

jest obowiązkowa. Dopuszczalna absencja wynosi 20% dla zajęć z danego 
przedmiotu. 
 

 
Rozdział V  

Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin zostaje wprowadzony zarządzeniem  Dyrektora Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach i obowiązuje przez okres realizacji 
Projektu. 
 

2. Zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,  
w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fotowolt.pollub.pl/UatrakcyjnienieKsztalcenia/REGULAMIN_zajecia_dodatkowe.pdf#page=1
http://www.fotowolt.pollub.pl/UatrakcyjnienieKsztalcenia/REGULAMIN_zajecia_dodatkowe.pdf#page=1
http://www.fotowolt.pollub.pl/UatrakcyjnienieKsztalcenia/REGULAMIN_zajecia_dodatkowe.pdf#page=2
http://www.fotowolt.pollub.pl/UatrakcyjnienieKsztalcenia/REGULAMIN_zajecia_dodatkowe.pdf#page=2
http://www.fotowolt.pollub.pl/UatrakcyjnienieKsztalcenia/REGULAMIN_zajecia_dodatkowe.pdf#page=3
http://www.fotowolt.pollub.pl/UatrakcyjnienieKsztalcenia/REGULAMIN_zajecia_dodatkowe.pdf#page=3
http://www.fotowolt.pollub.pl/UatrakcyjnienieKsztalcenia/REGULAMIN_zajecia_dodatkowe.pdf#page=4
http://www.fotowolt.pollub.pl/UatrakcyjnienieKsztalcenia/REGULAMIN_zajecia_dodatkowe.pdf#page=4
http://www.fotowolt.pollub.pl/UatrakcyjnienieKsztalcenia/REGULAMIN_zajecia_dodatkowe.pdf#page=5
http://www.fotowolt.pollub.pl/UatrakcyjnienieKsztalcenia/REGULAMIN_zajecia_dodatkowe.pdf#page=5
http://www.fotowolt.pollub.pl/UatrakcyjnienieKsztalcenia/REGULAMIN_zajecia_dodatkowe.pdf#page=6
http://www.fotowolt.pollub.pl/UatrakcyjnienieKsztalcenia/REGULAMIN_zajecia_dodatkowe.pdf#page=6
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Załącznik nr 1  
Wniosek o udział w zajęciach dodatkowych 

 
 

WNIOSEK O UDZIAŁ W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH 
REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ SZKOLNICTWA 

ZAWODOWEGO W MYSŁOWICACH” 
 

 
NAZWISKO I IMIĘ   
PESEL  
KRAJ  
PŁEĆ  
DATA URODZENIA  
WIEK W CHWILI PRZYSTAPIENIA DO PROJEKTU  
WYKSZTAŁCENIE  
KRAJ  
WOJEWÓDZTWO  
POWIAT  
GMINA  
MIEJSCOWOŚĆ  
ULICA  
NR DOMU  
NR LOKALU  
KOD POCZTOWY  
TELEFON KONTAKTOWY  
ADRES E-MAIL  
STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY W CHWILI 
PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych 
Osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn.zm.) 
 
 

                                                                                                                                             ….………………………………. 
podpis ucznia/uczennicy 

lub rodzica/opiekuna prawnego 
 
 
W przypadku zakwalifikowania na zajęcia dodatkowe, zobowiązuję się do minimum 80% uczestnictwa w zajęciach. W 
przypadku absencji powyżej 20% zajęć lub nieuzasadnionej rezygnacji, zobowiązuję się do pokrycia kosztów 
uczestnictwa w zajęciach.  
 
 
 
                                                                                                                                                                 ......................................................... 

podpis ucznia/uczennicy 
lub rodzica/opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 2 
Deklaracja uczestnictwa 

 
 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 
 
 

Ja niżej podpisany(a)………………………………………………………………...................…………………  
imię i nazwisko ucznia 

 

uczeń/uczennica klasy ……………………. deklaruję uczestnictwo w zajęciach dodatkowych 

realizowanych w ramach Projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

  
Nazwa zajęć Zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze 
Zajęcia rozwijające 

zainteresowania 
 
Matematyka     
 
Język angielski     
   

Biologia     
Chemia     
Fizyka     
Geografia     
   

Zajęcia komputerowe 
(technologia informacyjno 
– komunikacyjna) ICT 

    

   

Zajęcia rozwijające 
umiejętność uczenia się, 
rozwiązywania problemów 
oraz umiejętność pracy 
zespołowej  
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Oświadczam, że: 
 
1) zobowiązuję się do: 

a)przestrzegania zasady obowiązkowej frekwencji na zajęciach dodatkowych, 
b)punktualnego i regularnego uczestnictwa w zajęciach oraz rzetelnego  
i sumiennego wykonywania poleceń prowadzących, 
c)potwierdzania własnoręcznym podpisem obecności na zajęciach, 
d)usprawiedliwienia każdej absencji, w szczególności honorowane będą 
zwolnienia lekarskie, karta leczenia szpitalnego; 
e)minimum 80% uczestnictwa w zajęciach.  

2) spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie, 
zostałem(łam) poinformowany(a), że projekt jest współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
3) będę czynnie uczestniczył w badaniach ankietowych, przeprowadzanych podczas 
trwania Projektu, jak również po jego zakończeniu, 
4) w przypadku zmiany danych teleadresowych niezwłocznie poinformuję o tym fakcie 
Koordynatora Projektu. 
  
 
Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 
oświadczam, że wszystkie informacje są zgodne z prawdą.  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                 ......................................................... 

data i podpis ucznia/uczennicy 
  lub rodzica/opiekuna prawnego 

 
 


