"KAśDY MOśE ZOSTAĆ OMNIBUSEM"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek- najlepsza inwestycja

…………………….
(pieczątka szkoły)

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KLUBU OMNIBUSA
W ………………………………………………………………………………..
(nazwa szkoły)

W ramach Projektu „KaŜdy moŜe zostać Omnibusem współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III
„Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.4
„Modernizacja treści i metod kształcenia”
§1
Postanowienia ogólne
1. Projekt pn.: „KaŜdy moŜe zostać Omnibusem” zwany dalej „Projektem” realizowany jest od 01 sierpnia
2009r. do 30 września 2012 roku.
2. Wypełniając załoŜenia Projektu w…………………………………………………………(nazwa szkoły)
tworzy się Klub Omnibusa (KO).
3. Klub Omnibusa pełni rolę atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów chcących rozwijać swoje
zainteresowania, dąŜących do samorealizacji oraz rozwoju osobistego poprzez rozwój kompetencji
kluczowych.
4. W ramach Klubu Omnibusa prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne i wyjazdowe:
− blok zajęciowy A) „Z językiem obcym na Ty” organizacja tego bloku obejmuje:
a) dwuletni cykl szkoleniowy realizowany w roku szkolnym: 2009/2010, 2010/2011 i 2010/2011,
2011/2012;
b) trzyletni cykl szkoleniowy realizowany w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012;
− blok zajęciowy B) „Od matematyki do przyrody” realizowany w dwuletnim cyklu szkoleniowym
w roku szkolnym: 2009/2010, 2010/2011 i 2010/2011, 2011/2012;
− blok zajęciowy C) „Komputer – źródło wiedzy” realizowany w dwuletnim cyklu szkoleniowym
w roku szkolnym: 2009/2010, 2010/2011 i 2010/2011, 2011/2012;
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−
−

blok zajęciowy D) „Młody biznesmen” realizowany w dwuletnim cyklu szkoleniowym w roku
szkolnym: 2009/2010, 2010/2011 i 2010/2011, 2011/2012;
letnie zajęcia wyjazdowe z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych realizowane w okresach
VII-VIII 2010, VII-VIII 2011, VII-VIII 2012.
§2
Cele Szkolnego Klubu Omnibusa

1. Celem Klubu Omnibusa jest doskonalenie i rozwój kompetencji porozumiewania się w językach
obcych, kompetencji logicznego matematycznego myślenia, podstawowych kompetencji naukowotechnicznych, informatycznych, umiejętności uczenia się ze zrozumieniem.
2. Jeden uczeń moŜe brać udział tylko w jednym bloku zajęciowym.
3. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w Projekcie uczestniczą w poszczególnych zajęciach
nieodpłatnie.
4. Zajęcia odbywają się na terenie szkoły, do której uczeń uczęszcza.
5. Szkoła udostępnia pomieszczenia, w których będą odbywać się poszczególne zajęcia organizowane
w ramach Projektu.
6. Pomieszczenia, w których będą prowadzone zajęcia powinny być wyposaŜone w materiały dydaktyczne
przystosowane do rodzaju prowadzonych zajęć i w zakupione w ramach Projektu - pomoce dydaktyczne
i naukowe przekazane szkole.
7. Grupy zajęciowe liczą 15-20 osób w trzyletnim lub dwuletnim cyklu szkoleniowym.
8. Szkoła w ramach realizacji Projektu otrzyma materiały dydaktyczne adekwatne do rodzaju
prowadzonych zajęć, a w szczególności do realizacji:
- bloku zajęciowego A) „Z językiem obcym na Ty”: programy multimedialne, podręczniki i
ćwiczenia, tablice interaktywne, filmy obcojęzyczne, słowniki i gramatyki językowe, słuchawki
komputerowe do odsłuchu z mikrofonem;
- bloku zajęciowego B) „Od matematyki do przyrody”: przyrządy do demonstrowania brył obrotowych,
siatki brył, plansze tematyczne, mikroskopy z kamerą, modele brył, tablice układu współrzędnych,
plansze, kalkulatory graficzne, modele przestrzenne DNA, model stacji meteorologicznej, foliogramy
tematyczne;
- bloku zajęciowego C) „Komputer – źródło wiedzy”: cyfrowe aparaty fotograficzne, programy do obróbki
zdjęć, programy do grafiki, programy specjalistyczne;
- bloku zajęciowego D) „Młody biznesem”: specjalistyczną literaturę przedmiotu, realizowane będą
konsultacje młodzieŜy z profesjonalnymi doradcami zawodowymi;
- w ramach letnich zajęć wyjazdowych uczniowie maja zapewnioną opiekę, wyŜywienie, ubezpieczenie,
bilety wstępu, koszty przejazdu.
9. Szkoła zobowiązuje się do wykorzystywania przekazanych pomocy dydaktycznych, o których mowa
w pkt. 8 do prowadzenia zajęć w ramach Projektu oraz prawidłowego ich uŜytkowanie i
przechowywania.
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§3
Kryteria naboru uczestników do Klubu Omnibusa
1. Uczestnik zakwalifikowany do udziału w Projekcie automatycznie staje się członkiem Klubu Omnibusa.
2. Szczegółowe kryteria naboru uczestnika do Projektu zawarte są w Regulaminie Rekrutacji.
3. Do udziału w zajęciach pozalekcyjnych zgłaszają się osoby, które spełniają następujące kryteria
formalne:
− wyraŜą dobrowolną chęć uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych,
− są uczniami szkoły, biorącej udział w Projekcie,
− wypełnią ankietę i test, które będą określały stopień zainteresowania określonymi zajęciami;
− odbędą rozmowę z pedagogiem szkolnym celem określenia potencjału i motywacji do udziału
w zajęciach.
4. Nabór na zajęcia pozalekcyjne kończy się po przyjęciu odpowiedniej liczby uczestników.
5. Osoby, które nie zakwalifikowały się na zajęcia pozalekcyjne z powodu braku miejsc, zostaną
umieszczone na liście rezerwowej.
6. Lista uczniów zakwalifikowanych na zajęcia, zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Klubie
Omnibusa.
§4
Prawa i Obowiązki uczestnika Klubu Omnibusa
1. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w zajęciach pozalekcyjnych zobowiązani są do regularnego
uczęszczania i uczestniczenia w zajęciach.
2. W przypadku opuszczenia powyŜej 5% godzin zajęć nieusprawiedliwionych, uczeń moŜe zostać
skreślony z listy uczestników Projektu i ponieść konsekwencje finansowe wynikające z budŜetu
Projektu.
3. Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej
w przypadku, gdy:
− rezygnacja została złoŜona w formie pisemnej w Biurze Projektu lub Trenerowi, co najmniej dwa
dni przed planowanym rozpoczęciem danego cyklu zajęć;
− rezygnacja została usprawiedliwiona waŜnymi czynnikami osobistymi lub zdrowotnymi.
W takiej sytuacji Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązany jest do złoŜenia pisemnej rezygnacji
w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji
(naleŜy podać powody rezygnacji i przedłoŜyć stosowny dowód na ich poparcie np.
zaświadczenie lekarskie).
4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w Projekcie lub skreślenia z listy uczestników
spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych w Regulaminie Rekrutacji Projektodawca
ma prawo obciąŜyć Rodziców/Prawnych Opiekunów kosztami udziału uczestnika w Projekcie, które
zgodne są z budŜetem Projektu.
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5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są przestrzegać punktualności oraz systematycznego przygotowywania
się do zajęć.
6. Wśród uczestników przeprowadzane będą testy sprawdzające (6 razy – na początku i na końcu realizacji
cyklu zajęciowego).
7. Uczestnik Projektu otrzyma:
− zaświadczenie o uczestnictwie w danych zajęciach,
− niezbędne materiały promocyjne Projektu,
− moŜliwość odbycia wizyt studyjnych m.in. na Politechnice, Planetarium, Muzeum Techniki
(dotyczy bloku zajęciowego „Od matematyki do przyrody”),
− szczególnie wyróŜniający się uczestnicy zostaną wytypowani przez Trenerów zajęć
do uczestnictwa w letnich zajęć wyjazdowych.
§5
Obowiązki Opiekuna Klubu Omnibusa
1. Na Opiekuna Klubu Omnibusa wyznacza się Pana/ią…………………………………………………….
2. Opiekun Klubu Omnibusa odpowiedzialny jest za:
− zorganizowanie Klubu Omnibusa na terenie szkoły;
− organizację i nadzorowanie realizacji zajęć w szkole;
− koordynację pracy trenerów poszczególnych zajęć;
− sprawowanie pieczy nad właściwym wykorzystywaniem i przechowywaniem otrzymanych
materiałów dydaktycznych;
− przekazywanie bieŜących informacji o działalności Klubu Omnibusa i efektach pracy uczniów
na zajęciach;
− nadzorowanie funkcjonowania strony internetowej Klubu Omnibusa i aktualności
zamieszczanych na niej informacji;
− nadzór nad procedurą wyłonienia wyróŜniających się uczestników zajęć do uczestnictwa w
dwutygodniowych letnich zajęciach wyjazdowych.
§6
Obowiązki Trenerów prowadzących zajęcia w ramach Klubu Omnibusa
1. Trener zajęć zobowiązany jest kaŜdorazowo przed rozpoczęciem zajęć sprawdzać listę obecności
uczestników oraz prowadzić dzienniki zajęć.
2. Trener zobowiązany jest oceniać rezultaty prowadzonych zajęć min. 6 razy: na początku i na końcu
realizacji cyklu zajęciowego oraz w trakcie jego trwania poprzez testy sprawdzające, ankiety,
obserwacje, wytworzone w trakcie realizacji Projektu prace uczniów.
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3. Trener poszczególnych bloków zajęciowych zobowiązany jest wytypować najlepszych uczniów
w danym roku wyróŜniających się aktywnością oraz osiągnięciami do uczestnictwa
w dwutygodniowych zajęciach wyjazdowych.
4. Trener zobowiązany jest przestrzegać przepisów bhp oraz zapewnić uczestnikom pełne bezpieczeństwo.
§7
Postanowienia końcowe
1. W trakcie trwania zajęć kaŜdy Klub Omnibusa stworzy własną stronę internetową Projektu, na której
uczniowie będą mieli moŜliwość prezentacji własnych dokonań, wymiany doświadczeń z uczniami
innych regionów oraz współpracy w tworzeniu wspólnych przedsięwzięć.
2. Za kontakt z Rodzicami/Prawnymi Opiekunami uczestników odpowiada Trener i Opiekun Klubu
Omnibusa.
3. Rodzic ucznia wyraŜa zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Projektu zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.
926 z późniejszymi zmianami).
4. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu, w Klubie Omnibusa, w sekretariacie szkoły oraz na stronie
www.dzierzoniow.pl; www.ao.kluczbork.pl/omnibus; www.serock.pl
5. W sprawach nie zawartych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksy
cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego.
6. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 1 września 2009 r. i obowiązuje przez cały czas trwania Projektu.

…………………………………………
Dyrektor Szkoły
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