
 
 
 

Ja Robot  - Warsztaty edukacyjne z mechatroniki dla dzieci i młodzieży 

z dzielnicy Helenka 

 

 

REGULAMIN PROJEKTU  
 

Wstęp 

1.  Regulamin określa warunki udziału oraz realizacji zajęć w projekcie „JA ROBOT – 
warsztat edukacyjny z mechatroniki dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Helenka”. 

 
2. Projekt jest finansowany przez Miasto Zabrze w ramach konkursu „Inicjatywy Rad 

Dzielnic w Zabrzu”. Dysponentem przyznanego dofinansowania oraz koordynatorem 
projektu jest Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu. 

 
3. Koordynator projektu współpracuje z przedstawicielem Rady Dzielnicy Helenka 

w zakresie organizacji i realizacji zadań zaplanowanych w projekcie. 
 

4. Grupą docelową w projekcie są uczniowie z klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 30 oraz 
uczniowie Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu z dzielnicy Helenka. 

 
5. Miejscem realizacji projektu będzie siedziba Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana 

w Zabrzu przy ul. Zamenhofa 56. 
 

6. Zajęcia realizowane w ramach projektu będą łączyły wiedzę z praktyką i będą miały 
formę warsztatową.  
 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1. projekt - oznacza projekt „JA ROBOT – warsztat edukacyjny z mechatroniki dla dzieci 
i młodzieży z dzielnicy Helenka”, finansowany ze środków budżetu Miasta Zabrze 
w ramach konkursu „Inicjatywy Rad Dzielnic w Zabrzu”; 

2. G24 - oznacza Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu – Helenka ul. Ludwika 
Zamenhofa 56; 

3. SP30 – oznacza Szkołę Podstawową nr 30 w Zabrzu – Helenka ul. Ludwiki 
Wawrzyńskiej 11; 

4. zespół zarządzający projektem: oznacza dyrektora Gimnazjum nr 24 im. Henryka 
Jordana w Zabrzu, przedstawiciela Rady Dzielnicy Helenka, szkolnego koordynatora 
projektu (prowadzący zajęcia), pracownika ds. obsługi finansowo- księgowej; 

5. uczestnik/czka projektu – uczeń/uczennica Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana 
w Zabrzu lub Szkoły Podstawowej nr 30 w Zabrzu, zakwalifikowany do udziału 
w projekcie; 
 



                                                                                        

 
 
 
 

6. komisja rekrutacyjna – komisja powołana przez dyrektora Gimnazjum nr 24 im. 
Henryka Jordana w Zabrzu szkolnego w celu przeprowadzenia rekrutacji uczestników 
do projektu składająca się z: dyrektora Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana 
w Zabrzu, szkolnego koordynatora projektu, przedstawiciela Rady Dzielnicy Helenka  
 

 

Ogólne zasady organizacji zajęć 

 

§ 2 

 

W projekcie weźmie udział łącznie około 60 uczniów, którzy zostaną podzieleni na 4 grupy, 
do 15 osób każda grupa. 

§ 3 

 

2 grupy (około 30 osób) utworzą uczniowie SP 30 z klas IV-VI, a kolejne 2 grupy (około 30 
osób) uczniowie G24 w Zabrzu. 

§ 4 

 

Udział uczniów w zajęciach jest nieodpłatny i dobrowolny. 
 

§ 5 

 

Każda grupa zrealizuje łącznie 9 godzin lekcyjnych zajęć warsztatowych, podzielonych na 3 
bloki, po 3 godziny lekcyjne przeznaczone na każdy blok.  

 

§ 6 

 

W ramy czasowe każdego bloku zajęć wpisuje się 20 minutowa przerwa, w trakcie, której 
organizator zabezpieczy poczęstunek. Czas przerwy prowadzący ustala z uczestnikami i 
dopasowuje do ich potrzeb. 
 

§ 7 

 

Szczegółowy harmonogram zajęć dla poszczególnych grup stanowi załącznik do niniejszego 
regulaminu (zał. nr 1). 
 

§ 8 

 

Zajęcia realizowane w ramach projektu poprowadzi osoba zatrudniona przez dyrektora G24, 
posiadająca wykształcenie z zakresu programowania, bądź automatyki i robotyki (studia 
kierunkowe pierwszego bądź drugiego stopnia), a także doświadczenie pedagogiczne.  
 

§ 9 

 

Prowadzący poprowadzi zajęcia w ramach projektu zgodnie z autorskim programem, 
zatwierdzonym przez dyrektora G24.  
 

 

 



                                                                                        

 
 
 
 

 

§ 10 

 

Realizacja zajęć będzie dokumentowana w odrębnym dzienniku, uwzględniającym program 
zajęć, dane uczestników oraz frekwencję i zrealizowane tematy. 
 

§ 11 

 

Zajęcia będą realizowane w pracowni zajęć technicznych, znajdującej się w budynku G24. 
Dopuszcza się możliwość zmiany sali z przyczyn organizacyjnych, którą wskaże dyrektor G24, 
z uwzględnieniem warunków niezbędnych do realizacji zajęć warsztatowych. 

 

§ 12 

 

Odpowiedzialność za bieżącą obsługę zajęć należy do koordynatora projektu.  

 

Procedura rekrutacji 

§ 13 

1. Rekrutacja uczniów do poszczególnych grup projektowych zostanie przeprowadzona 
w siedzibie G24 i poprzedzona będzie akcją informacyjno-promocyjną skierowaną do 
uczniów i ich rodziców. 
 

2. Rekrutację przeprowadzi komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora G24. 
 

3. Do procesu rekrutacji mogą przystąpić wszyscy uczniowie G24 oraz uczniowie z klas IV-VI 
SP30, którzy posiadają zgodę wypełnioną i podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna. 
Formularz zgody należy przedłożyć komisji rekrutacyjnej w terminach przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego. Formularz zgody stanowi załącznik do regulaminu 
(zał. nr 2). 

 
4. Termin rekrutacji zaplanowano na 30.05.2017r., w godzinach: 

a)  15.30 – 16.30 – dla uczniów z SP30,  
b)  16.30 – 17.30 dla uczniów z G24. 

 
5. W trakcie rekrutacji przeprowadzony zostanie test kwalifikacyjny z zakresu informatyki, 

przygotowany przez koordynatora projektu. Czas trwania testu – 30 minut.  
 

6. Do każdej z grup zakwalifikowani zostaną uczniowie z najwyższą liczbą punktów. 
 

7. Wyniki testu w postaci list kandydatów zakwalifikowanych, uwzględniających imię 
i nazwisko kandydata oraz przypisaną grupę, zostaną ogłoszone następnego dnia 
i podane do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na drzwiach wejścia głównego 
do budynku G24 oraz za pośrednictwem strony internetowej 
www.gimnazjum24.zabrze.pl, zakładka „ogólnopolskie konkursy, programy, projekty” 

http://www.gimnazjum24.zabrze.pl/


                                                                                        

 
 
 
 

w menu „Gimnazjum 24 w Zabrzu” oraz FB Rady Dzielnicy Helenka. 
 

8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach projektowych jest dostarczenie przez osobę 
zakwalifikowaną wypełnionej i podpisanej przez rodzica/prawnego opiekuna „deklaracji 
uczestnictwa w warsztatach”, której wzór stanowi załącznik do regulaminu (zał. nr 3). 
Deklarację należy dostarczyć do sekretariatu G24 w terminie do 02.06.2017r. 

 
9. W chwili złożenia deklaracji każdy zakwalifikowany kandydat otrzymuje harmonogram 

zajęć swojej grupy. 
 

10. Z prac komisji rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół, uwzględniający m.in.: datę 
rekrutacji, imiona i nazwiska kandydatów oraz członków komisji rekrutacyjnej, krótką 
informację o podjętych czynnościach. Załącznikami do protokołu będą: wzór testu, listy 
kandydatów zakwalifikowanych, zgody podpisane przez rodziców. 

 
11. Dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin rekrutacji dostępne będą w sekretariacie G24, 

oraz na stronie internetowej szkoły www.gimnazjum24.zabrze.pl 
 
 

Obowiązki uczestnika 
 

§ 14 
 

1. Uczniowie zakwalifikowani do projektu mają obowiązek punktualnie i regularnie 
uczestniczyć we wszystkich zajęciach, przewidzianych harmonogramem zajęć. 

 
2. Uczestnicy zobowiązani są do potwierdzania swojej obecności na każdych zajęciach. 

Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności. 
 

3. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do stosowania się do poleceń prowadzącego, który na 
pierwszych zajęciach przedstawi kwestie organizacyjne oraz regulamin i zasady bhp 
pracowni. 

 
4. W przypadku naruszenia obowiązków uczestnika, wynikających z niniejszego regulaminu 

oraz zasad ustalonych przez prowadzącego, dopuszcza się skreślenie go z listy 
uczestników. Ostateczną decyzją w tej sprawie podejmuje dyrektor G24, po rozmowie 
przeprowadzonej z prowadzącym zajęcia. 

 
5. Nieobecność ucznia na zajęciach usprawiedliwia pisemnie rodzic/opiekun prawny 

u prowadzącego zajęcia. 
 

6. Uczeń może zrezygnować z udziału w projekcie. Rezygnacja musi być złożona w formie 
pisemnej, podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego oraz uczestnika projektu. 

 
7. W przypadku nieobecności na zajęciach dopuszcza się możliwość skreślenia uczestnika 

i zaproponowania zajęć innemu kandydatowi, który nie został przyjęty. Ostateczną 
decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor G24.  

 



                                                                                        

 
 
 
 

 
Uwagi końcowe 

 
§ 15 

 
1. Nadzór nad prawidłową realizacją zapisów Regulaminu powierza się zespołowi 

zarządzającemu projektem. 
2.  Regulamin obowiązuje od 15 maja 2017r. do zakończenia realizacji projektu. 

 
 
 

 
 
 
Spis załączników: 

1. Załącznik nr 1 – harmonogram zajęć grup projektowych; 
2. Załącznik nr 2 – formularz zgody rodzica/prawnego opiekuna na udział kandydata w procesie rekrutacji; 
3. Załącznik nr 3 – deklaracja uczestnictwa w warsztatach; 

 

 
 
 
 
 
 
 


