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Regulamin uczestnictwa w projekcie 

„Pomorskie żagle wiedzy - Sopot” 

Informacja o projekcie 

Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Pomorskie żagle wiedzy - Sopot” 
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, 
Osi priorytetowej 3 Edukacja, działanie 3.2. Edukacja ogólna, poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji 
ogólnej. 

1. Projekt jest realizowany na podstawie umowy, jaka zostanie zawarta pomiędzy Gminą Miasta 
Sopot, a Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa 
Pomorskiego działającym jako Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

2. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy szkół podstawowych   
w Sopocie poprzez kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoły, rozumianego, jako ścisłe 
zespolenie wsparcia nauczycieli ze zdiagnozowanymi potrzebami ucznia i szkoły. 

3. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. 
4. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Sopockiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie przy ul. Kościuszki 22-24 

Postanowienia ogólne   

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa uczniów w ramach projektu pn. „Pomorskie żagle 
wiedzy - Sopot”. 

2. Projekt jest skierowany do uczniów klas II-VII sopockich szkół podstawowych 

Do projektu zostanie zakwalifikowanych przynajmniej 120 uczniów (59 kobiet i 61 mężczyzn) 
klas II-VII sopockich szkół podstawowych biorących udział w projekcie oraz 20 nauczycieli.  

3. W ramach projektu pn. „Pomorskie żagle wiedzy - Sopot” uczeń będzie brał udział 
w zadaniach:  

3.1.  Warsztaty z zakresu edukacji morskiej i żeglarskiej: 

 „Do czego służy statek i dlaczego nie tonie” – 6h 

 „Zbudujemy łódką i sami sprawdzimy dlaczego pływa” – 10h 

 „Jak długo żyją ryby i czym się żywią” – 8h 

 „Jak badać czystość wody” – 8h 

 „Kurs bezpiecznego zachowania na wodzie z kursem pierwszej pomocy” - 4h 

3.2. Warsztaty z doradztwa zawodowego – 2h (dla klas II-V) i 6h (dla klas VI i VII) 
3.3. Warsztaty będą odbywały się na terenie szkoły (do której uczeń uczęszcza) w dni od 

poniedziałku do piątku, w godzinach pozalekcyjnych ( ok. 2 godziny lekcyjne w 
tygodniu, w blokach 2godz).  

3.4. Liczba uczniów 120, liczba godzin przypadająca na jednego ucznia 42h (klasy VI-VII) i 
38h (klasy II-V) 
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4. Wyjazdy i warsztaty edukacyjne: 

 wyjazd i warsztaty w Fokarium na Helu, 
 wyjazd i warsztaty w Muzeum Morskim, 
 warsztaty w Instytucie Oceanologii PAN– dla klas VI-VII, 
 warsztaty na statku badawczym Instytutu Oceanologii – dla klas VI-VII, 
 wyjazdy edukacyjne będą odbywały się w terminie od poniedziałku do piątku . 
 w ramach wyjazdów edukacyjnych uczestnikom zapewnione zostanie autokar, bilety 

wstępu oraz opieka. 

5. Zajęcia żeglarskie – praktyczne zajęcia żeglarskie dla uczniów (na wodzie) – w godzinach 
popołudniowych od poniedziałku do piątku (w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się 
prowadzenie zajęć w soboty)   

W ramach zadania 120 uczniów (60 uczniów rocznie- w roku 2021/2022  oraz w roku 
2022/2023) będzie uczestniczyć w: 

 zajęciach z praktycznej nauki żeglarstwa połączonych z bezpiecznym zachowaniem 
na wodzie – klasy II-V łódki OPTYMIST, klasy VI-VII katamarany (liczba zajęć 
przypadająca na jednego ucznia 26h) 

 zajęcia będą odbywały się w klubach żeglarskich/sportowych na terenie Gminy 
Miasta Sopotu, pod opieką trenerów 

 Rejsy po Zatoce Gdańskiej jachtem ALF z utrwaleniem kompetencji w zakresie nauk 
przyrodniczych oraz kompetencji osobistych i społecznych (6h na jednego ucznia).  

 5-dniowe półkolonie pn. Lato na wodzie – dla 80 uczniów (najaktywniejszych 
w projekcie) 

6. Czas realizacji zadań w ramach projektu - od 01.09.2021 r. do 30.06.2023 r.  
7. Udział w zadaniach realizowanych w ramach projektu jest dobrowolny. 
8. Koszt organizacji zadań w ramach projektu pn. „Pomorskie żagle wiedzy - Sopot” ponoszony 

jest przez Gminę Miasta Sopot. 
9. Na zajęcie żeglarskie uczniowie muszą dotrzeć samodzielnie. 
10. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z harmonogramem zajęć, pod nadzorem wykonawców 

posiadających odpowiednie kwalifikacje. 
11. Udział w projekcie jest dobrowolny. Uczeń lub uczennica zgłaszający się do projektu deklarują 

że wezmą udział we wszystkich formach wsparcia przewidzianych dla uczestników projektu 
(warsztaty, wyjazdy, zajęcia na wodzie) przewidzianych dla nich w projekcie. 

Procedura naboru uczniów w ramach projektu „Pomorskie żagle wiedzy - Sopot” 

1. Warunkiem umieszczenia uczestnika na liście rankingowej zajęć jest wypełnienie i złożenie 
w sekretariacie Szkoły (do której uczeń uczęszcza) Deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz 
z oświadczeniami, stanowiącej Załącznik do niniejszego Regulaminu. O przyjęciu do Projektu 
decyduje kolejność zgłoszeń.  

2. Na podstawie złożonych Deklaracji uczestnictwa w projekcie Komisja rekrutacyjna 
kwalifikuje uczestnika do udziału w projekcie, zgodnie z listą rankingową.   W przypadku 
braku miejsc określonych w projekcie umieszcza go na liście rezerwowej (zastąpi 
on uczestnika, który z różnych przyczyn będzie zmuszony do rezygnacji z udziału 
w projekcie). 
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3. Rekrutacja do projektu trwa w sposób ciągły. Oznacza to, iż w przypadku braku 
beneficjentów ostatecznych rekrutacja będzie kontynuowana aż do uzyskania zakładanej 
liczby beneficjentów ostatecznych. 

  Obowiązki uczestnika projektu 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 
1.1. Rzetelnego uczestnictwa w warsztatach przewidzianych w ramach projektu, 

w wyznaczonych terminach. 
1.2. Przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbania o sprzęt i pomoce 

otrzymane/wykorzystywane podczas realizacji projektu, a także do stosowania się do 
poleceń wydawanych przez osoby zaangażowane w realizację projektu (dot. zakresu 
realizacji projektu). 

1.3. Podpisywania w trakcie udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu list 
obecności, dzienników usług/zajęć, kart realizacji wsparcia i innych dokumentów 
wskazanych przez prowadzącego usługę/zajęcia. 

1.4. Wypełniania w trakcie udziału w usługach/zajęciach ankiet ewaluacyjnych i testów 
sprawdzających. 

2. Beneficjent dopuszcza usprawiedliwione nieobecności Uczestnika Projektu spowodowane 
chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. 

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników 
projektu w przypadku: 

3.1. na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego wraz z podaniem przyczyny 
rezygnacji. Podpisany wniosek uczestnik przedkłada sekretariacie szkoły (do której 
uczeń uczęszcza), który niezwłocznie informuje o tym Beneficjenta projektu, 

3.2. na wniosek osoby prowadzącej zajęcia lub wniosek dyrektora szkoły uzasadniony 
rażącym naruszeniem zasad uczestnictwa w zajęciach,  

3.3. rezygnacji Uczestnika Projektu z nauki w szkole biorącej udział w projekcie, 
na podstawie informacji uzyskanej od dyrektora szkoły,   

3.4. w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia ponad 20 % zajęć. 

Postanowienia końcowe  

1. Gmina Miasta Sopotu sobie prawo do zmian w niniejszym „Regulaminie rekrutacji 
i uczestnictwa w projekcie” lub wprowadzenie dodatkowych postanowień. O zaistniałych 
zmianach Beneficjent niezwłocznie poinformuje Uczestnika Projektu. 

2. W kwestiach nieregulowanych w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” prawo 
do podjęcia ostatecznej decyzji posiada Beneficjent Projektu. 

3. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest w szkołach realizujących 
projekt oraz siedzibie Beneficjenta tj. w Sopockim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 
w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie.  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2021 roku i obowiązuje przez cały czas 
trwania projektu. 

5. Załączniki do Regulaminu: 
Załącznik 1 Deklaracja uczestnictwa 

Załącznik 2 Formularz danych 

Załącznik 3 Oświadczenie 1 uczestnika 

Załącznik 4 Oświadczenie 2 uczestnika 

Załącznik 5 Oświadczenie po zakończeniu projektu  


