
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
„Bystry umysł mieć chcemy, więc świat nauk ścisłych poznajemy”

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie   „Bystry

umysł mieć chcemy, więc świat nauk ścisłych poznajemy”  realizowanego w ramach
konkursu grantowego Fundacji ANWIL w Szkole Podstawowej nr 19 we Włocławku.

1.2. Udział w zajęciach  projektowych jest bezpłatny.

2. Informacje o Projekcie.
2.1. Projekt realizowany będzie w terminie od marca 2023 r. do czerwca 2023 r. w Szkole

Podstawowej nr 19 we Włocławku.
2.2. W ramach projektu oferujemy uczniom nieodpłatne zajęcia warsztatowe z matematyki, 

informatyki i chemii.

3. Cele Projektu
3.1. Poszukiwanie  kreatywnych  i  atrakcyjnych  sposobów  poznawania  przez  dzieci

i młodzież świata nauk ścisłych. 
3.2. Wzbudzenie  zainteresowania  wśród  dzieci  i  młodzieży  naukami  ścisłymi  poprzez

pokazywanie praktycznego ich zastosowania w życiu codziennym.
3.3. Kształtowanie wyobraźni przestrzennej i rozwijanie pasji badawczej 
3.4. Kształcenie kompetencji kluczowych. 
3.5. Pogłębianie umiejętności pracy w grupie.
3.6. Zachęcenie do weryfikacji stawianych hipotez przez eksperymentowanie.

4. Warunki uczestnictwa w Projekcie
4.1. Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca następujące kryteria:

(a) w roku szkolnym 2022/2023  jest uczniem/uczennicą klasy VI, VII lub VIII Szkoły
Podstawowej we Włocławku,

(b) złożyła  wymagany  komplet  dokumentów  do  Koordynatora  Projektu  p.  Pauliny
Waćkowskiej lub  do  sekretariatu  Szkoły  Podstawowej  nr  19  we  Włocławku
(formularz  zgłoszeniowy,  deklarację  uczestnictwa  w projekcie  (Załącznik  nr  1),
oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  oraz
oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 2),

(c) uczestnik  projektu  zobowiązany  jest  do  uczestnictwa  we  wszystkich  zajęciach
w czasie trwania projektu.

5. Zasady rekrutacji
5.1. Rekrutacja  do projektu przeprowadzana jest  przez Koordynatora Projektu  p.  Paulinę

Waćkowską do dnia 20.02.2023  r.
5.2. Liczba uczestników projektu jest ograniczona i wynosi 15 osób.
5.3. Na podstawie złożonych dokumentów 27.02.2023 r. zostanie sporządzona lista uczniów

zakwalifikowanych do projektu. 



5.4. O zakwalifikowaniu ucznia do projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
5.5. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. 

  
6. Prawa i obowiązki uczestników Projektu

6.1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do bezpłatnego udziału we wszystkich zajęciach
i działaniach z nim związanych.

6.2. Uczestnik projektu zobowiązuje się do regularnego i aktywnego uczęszczania na zajęcia
projektowe, wykonywania działań zaplanowanych w ramach projektu oraz wypełniania
kart pracy i ankiet ewaluacyjnych.

6.3. Uczestnik projektu zobowiązuje się do złożenia kompletu wymaganych dokumentów
rekrutacyjnych.

6.4. Rodzic/opiekun prawny uczestnika Projektu zobowiązuje się do:

 zapoznania się z niniejszym regulaminem,

 usprawiedliwiania wszystkich nieobecności u prowadzących zajęcia w terminie 7 dni od
daty zaistnienia zdarzenia,

 bieżącego informowania  o  wszystkich  zdarzeniach  mogących zakłócić  dalszy  udział
dziecka w zajęciach.

7. Postanowienia końcowe
7.1.  Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia projektu.
7.2.  Regulamin  dostępny  będzie  na  stronie  internetowej  Szkoły  Podstawowej  nr  19

we Włocławku.

                                                                                                                 


