
 

Projekt: „ZSOiZ - nowocześnie, zawodowo!” 

Beneficjent: Powiat Lwówecki  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski ul. Henryka Brodatego 1, 59-600 Lwówek Śląski 
tel. 075 7823650 www.powiatlwowecki.pl tel. 75 782 43 49 www.zsoizlwowek.pl 

Regulamin 

zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminów maturalnych  

realizowanych w projekcie „ZSOIZ – nowocześnie, zawodowo!” 

§1  

1. Projekt „ZSOIZ – nowocześnie, zawodowo!” realizowany jest przez Powiat Lwówecki 

w ramach Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia 

i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie 

systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy 

horyzontalne. 

2. Biuro Projektu znajduje się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

w Lwówku Śląskim ul. Henryka Brodatego 1, 59-600 Lwówek Śląski – zwanym również 

dalej ZSOiZ. 

3. Projekt w imieniu Powiatu Lwóweckiego realizować będzie jego oświatowa jednostka 

organizacyjna – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim. 

4. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

samorządu Województwa Dolnośląskiego. 

5. Dokumentacja rekrutacyjna uczestników projektu będzie gromadzona i przechowywana 

w Biurze Projektu. 

§2 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach dodatkowych  

przygotowujących do egzaminów maturalnych. 

2. W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie zajęć dla 76 uczniów Technikum 

w ZSOiZ w Lwówku Śląskim. 

3. Zadanie ma na celu lepsze przygotowanie uczestników do egzaminów maturalnych 

i uzyskanie przez nich wyższych wyników na tych egzaminach, co w końcowym efekcie 

wpłynąć ma również na zwiększenie ich szans w konkurowaniu o lepsze miejsce na 

uczelniach wyższych a następnie na rynku pracy po opuszczeniu szkoły. 

4. Uczniów typować będzie ZSOiZ. 

5. Za przygotowanie programów zajęć dodatkowych odpowiada ZSOiZ. 

6. Zaplanowano dla każdego uczestnika obowiązkowy udział w cyklu min. 48 zajęciach 

kończących się próbnym egzaminem maturalnym. 

7. Zajęcia realizowane są w grupach liczących do 6 osób. 

§3 

1. SZKOŁA przeprowadza rekrutację na dodatkowe zajęcia przygotowawcze do egzaminu 

maturalnego. 

2. Uczestnikami dodatkowych zajęć przygotowawczych do egzaminu maturalnego mogą być 

wyłącznie uczniowie Technikum w ZSOiZ biorący udział w projekcie oraz spełniający 

warunki formalne uczestnictwa. 

3. Program zajęć dodatkowych określany jest przez poszczególnych prowadzących. 
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4. Uczeń, który zamierza wziąć udział w zajęciach powinien złożyć do ZSOiZ Deklarację 

Uczestnictwa w Projekcie. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych i upublicznienie wizerunku. 

5. SZKOŁA sporządza listę uczniów zakwalifikowanych na zajęć. Wyniki rekrutacji podaje 

się do wiadomości uczniom.  

6. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zajęciach, dokonuje się uzupełnienia 

uczniów spośród pozostałych osób zgłoszonych które do tej pory nie zostały 

zakwalifikowane.  

7. Uczestnik po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie, przed rozpoczęciem zajęć, 

zobowiązany jest wypełnić Formularz z danymi niezbędnymi dla systemu SL2014. 

Poprawnie wypełnione ww. dokumenty uczeń przekazuje ZSOiZ.  

8. Dokumentacja powinna zawierać: 

a) Deklarację uczestnictwa w projekcie. 

b) Formularz z danymi dla systemu SL2014. 

c) Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

§ 4  

Każdy uczestnik zajęć ma prawo do: 

 nadzoru nauczyciela,  

 dostępu do odpowiednio wyposażonych stanowisk pracy i nauczania, 

 bezpiecznych, higienicznych warunków odbywania zajęć dodatkowych, 

 możliwości kontaktu i korzystania z pomocy Biura Projektu. 

§ 5 

Każdy uczestnik zobowiązuje się do: 

 uczestnictwa w zajęciach, 

 sumiennego i starannego wykonywania zadań i poleceń nauczyciela podczas zajęć, 

 przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących uczniów ZSOiZ, 

 wypełniania ankiet dla ucznia, 

 bieżącego informowania SZKOŁY o zmianie swojego statusu (spełniania warunków 

zapisanych w Regulaminie), 

 zapoznania się z regulaminem zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminów 

maturalnych  realizowanych w projekcie „ZSOIZ – nowocześnie, zawodowo!”. 

 

Lwówek Śląski, ………………………  …….….…..…………...............................…………………………… 
Miejscowość i data Czytelny  podpis uczestnika projektu1 

 
 
 

                                                                                                               ..………………………………………………………………………………. 
Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

(wymagany w przypadku gdy uczestnik projektu jest osobą niepełnoletnią) 

 

1) W przypadku uczestnictwa osoby niepełnoletniej deklaracja powinna zostać podpisana zarówno przez daną osobę, jak również przez jej 

rodzica lub prawnego opiekuna 

 

http://www.powiatlwowecki.pl/

