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Projekt „E-laboratorium matematyczne – małymi krokami do wielkich 

sukcesów” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

REGULAMIN PROJEKTU 

„E-laboratorium matematyczne – małymi krokami do wielkich sukcesów” 

Regulamin zawiera:  

§1 Definicje  

§2 Informacje  

§3 Cel główny Projektu  

§4 Obowiązki Uczestniczek/Uczestników Projektu  

§5 Obowiązki Realizatora Projektu  

§6 Zasady organizacyjne obowiązujące podczas trwania Projektu  

§7 Postanowienia końcowe  

§ 1 

Definicje 

1.Projekt – oznacza projekt pn. „E-laboratorium matematyczne – małymi krokami do wielkich sukcesów” 

realizowany przez Firmę Edukacyjno-Wydawniczą ELITMAT na podstawie umowy o dofinansowanie 

projektu nr UDA.POKL.03.03.04-00-001/12-00 zawartej z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji reprezentowanym 

przez Panią Katarzynę Martynowską dnia 20 września 2012 r.  

2.Uczestniczka/Uczestnik – oznacza osobę, która pozytywnie ukończyła proces rekrutacji do Projektu.  

3.Realizator Projektu – realizatorem Projektu jest Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT 

reprezentowana przez  Dariusza Kulmę, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim 05-300, przy ul. Budowlanej 

9c/52, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki pod 

numerem 9168/06, NIP: 822-107-20-60  

4.Biuro Projektu – Biuro Firmy Edukacyjno – Wydawniczej ELITMAT mieści się przy Placu Kilińskiego 

7/4, 05-300 Mińsk Mazowiecki.  

5.„E-laboratorium matematyczne – małymi krokami do wielkich sukcesów” – to innowacyjne narzędzia 

i program nauczania matematyki, wdrażany w szkołach ponadgimnazjalnych. 
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§ 2 

Informacje ogólne 

1.Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „E-laboratorium matematyczne – małymi 

krokami do wielkich sukcesów” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

2.Wnioskodawcą i realizatorem na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA.POKL.03.03.04-

00-001/12-00 zawartej z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji reprezentowanym przez Panią Katarzynę 

Martynowską dnia 20 września 2012 r. jest Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT reprezentowana 

przez  Dariusza Kulmę,  z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05-300) ul. Budowlana 9c/52, wpisana do 

ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki pod numerem 9168/06, 

NIP: 822-107-20-60.  

Projekt wypełnia:  

Priorytet: 3. Wysoka Jakość Systemu Oświaty  

Działanie: 3.3 Poprawa Jakości Kształcenia  

Poddziałanie: 3.3.4 Modernizacja treści i Metod Kształcenia - projekty konkursowe  

2. Realizacja Projektu przewidziana jest na lata 2012-2015.  

3. Projekt jest realizowany na terenie województwa mazowieckiego.  

4. Projekt skierowany jest do uczennic/uczniów i nauczycielek/nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, 

w szczególności liceów.   

5. Uczestnictwo w Projekcie jest dobrowolne.  

6. Uczestnictwo w Projekcie jest nieodpłatne.  

7. Uczestnicy Projektu zostaną wyłonieni po konferencji otwierającej Projekt wg zasad opisanych 

w Regulaminie Rekrutacji.  

§ 3 

Cel główny Projektu 

1. Stworzenie innowacyjnego systemu wsparcia dla nauczycielek i nauczycieli matematyki 

minimalizującego bariery i zwiększającego efektywność nauczania matematyki z uwzględnieniem potrzeb 

uczniów i uczennic ze szczególnymi trudnościami w uczeniu się matematyki w okresie do zakończenia 

wdrażania programu w roku szkolnym 2014/2015.  

§ 4 

Obowiązki Dyrekcji szkoły: 

1. Dyrekcja szkoły jest zobowiązana do wprowadzenia nowego programu nauczania w klasach, które     

będą brały udział w Projekcie „E-laboratorium matematyczne – małymi krokami do wielkich sukcesów” 
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w roku szkolnym 2014/2015. Jest to warunek konieczny to wzięcia udziału szkoły w Projekcie oraz do 

otrzymania zestawów interaktywnych i zatrzymania tych zestawów również po zakończeniu trwania 

Projektu.  

2. Dyrekcja jest zobowiązana do przydzielenia nauczycielkom/nauczycielom zakwalifikowanym do 

Projektu „E-laboratorium matematyczne – małymi krokami do wielkich sukcesów” pierwszych klas w roku 

szkolnym 2014/2015.  

3. Dyrekcja szkoły zobowiązana jest do wyznaczenia zastępstwa dla nauczycielki/nauczyciela matematyki, 

biorącego udział w Projekcie „E-laboratorium matematyczne – małymi krokami do wielkich sukcesów”, na 

wypadek rezygnacji nauczycielki/nauczyciela uczestniczącej/uczestniczącego w Projekcie lub w sytuacji, 

gdy z przyczyn losowych uczestnictwo zaklasyfikowanej osoby w Projekcie nie mogłoby być 

kontynuowane.  

4. Dyrekcja zobowiązuje się do udzielenia pozwolenia nauczycielkom/nauczycielom na udział 

w przewidzianych dla nich w Projekcie warsztatach i konferencji kończącej Projekt, mających na celu 

podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie umiejętności przewidzianych w Projekcie. W przypadku 

rezygnacji szkoły z Projektu lub skreślenia z listy uczestników z powodu nieprzestrzegania Regulaminu 

Projektu, szkoła zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów związanych z rezygnacją 

z Projektu tj. koszty otrzymanych zestawów interaktywnych, a także zwrot kosztów uznanych za 

niekwalifikowalne w Projekcie przez IP2 z powodu rezygnacji Szkoły. 

 

§ 5 

Obowiązki Uczestników/Uczestniczek Projektu 

 

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU 

1. Pośrednictwo między Realizatorem Projektu a uczennicami/uczniami w procesie rekrutacji, w tym  

szczególnie: przekazanie uczennicom/uczniom informacji o Projekcie, zgłoszenie uczennic/uczniów, 

przesłanie formularzy rejestracyjnych uczennic/uczniów na adres Realizatora Projektu.  

2. Nauczanie uczennic/uczniów zgodnie z nowym programem nauczania, nowymi książkami, jak również  

w oparciu o dostarczone narzędzia, zamieszczane na portalu www.laboratoriummatematyczne.pl. 

3. Uczestnictwo w warsztatach zaplanowanych dla nauczycielek/nauczycieli podczas trwania Projektu.  

4. Wypełnianie ankiet służących ewaluacji i monitoringu Projektu.  

5. Każdy uczestniczka/uczestnik ma obowiązek informować Realizatora Projektu o wszelkich zmianach w 

danych, które przekaże Realizatorowi Projektu w procesie rekrutacji (szczególnie zmianie miejsca nauki, 

miejsca zamieszkania, danych kontaktowych). 

http://www.laboratoriummatematyczne.pl/
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6. Zmiana nauczyciela w danej klasie zaangażowanej w Projekt, może nastąpić jedynie za indywidualną 

zgodą Realizatora Projektu. 

7. Nauczycielka/nauczyciel ma prawo zrezygnować z udziału w Projekcie, wówczas Dyrekcja ma 

obowiązek wyznaczenia osoby zastępującej nauczycielkę/nauczyciela, która będzie kontynuowała 

współpracę oraz prowadziła klasy zakwalifikowane do Projektu, w zamian za nauczycielkę/nauczyciela 

rezygnującą/rezygnującego  z udziału w Projekcie. Jednocześnie prawidłowa rezygnacja musi spełniać 

następujące warunki:  

 Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie nauczycielki/nauczyciela wymaga złożenia oświadczenia 

woli w formie pisemnej w Biurze Projektu lub drogą pocztową, natychmiast po podjęciu decyzji 

o rezygnacji. 

 Rezygnacja musi być opatrzona datą sporządzenia. 

 Oświadczenie musi zawierać dokładny opis powodu rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.  

 Oświadczenie musi zawierać czytelny podpis nauczycielki/nauczyciela.  

8. Nauczycielka/nauczyciel może zostać skreślony/skreślona z listy Uczestników Projektu w przypadku 

naruszenia zasad niniejszego Regulaminu.  

 

OBOWIĄZKI UCZNIÓW/UCZENNIC ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU 

1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych. 

2. Uczennice/uczniowie Projektu zobowiązane/zobowiązani są do wypełniania ankiet ewaluacyjnych 

i monitoringowych. 

3. Jeżeli uczennica/uczeń zmieni szkołę, w której uczy się w trakcie trwania Projektu nie może kontynuować 

uczestnictwa w Projekcie.Uczennica/uczeń ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie. Realizator 

nie nalicza uczennicy/uczniowi  kary za rezygnację z Projektu pod warunkiem spełniania poniższych 

warunków: 

 Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie wymaga złożenia oświadczenia woli w formie pisemnej 

w Biurze Projektu lub za pośrednictwem poczty, natychmiast po podjęciu decyzji o rezygnacji.  

 Rezygnacja musi być opatrzona datą sporządzenia.  

 Oświadczenie musi zawierać dokładny opis powodu rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.  

 Oświadczenie musi zawierać czytelny podpis uczennicy/ucznia  Projektu. Jeżeli uczennica/uczeń jest 

osobą niepełnoletnią, rezygnacja musi zawierać także podpis rodzica lub prawnego opiekuna.  

 

§ 6 

Obowiązki Realizatora Projektu 

1. Rozpowszechnianie w ogólnodostępnych miejscach informacji na temat Projektu. 
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2. Realizator udziela odpowiedzi na pytania związane z Projektem za pośrednictwem poczty      

elektronicznej pod adresem: elaboratorium@elitmat.pl. 

3. Dostarczenie nauczycielkom/nauczycielom materiałów dydaktycznych do prowadzenia  zajęć w ramach 

Projektu, w tym nowych książek dla uczennic/uczniów biorących udział w Projekcie. 

4. Udostępnienie Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu portalu z materiałami edukacyjnymi i 

dydaktycznymi. 

5. Dostarczenie do Szkoły zestawu interaktywnego  tj. tablica interaktywna, laptop z oprogramowaniem, z 

pakietem  MS Office, z antywirusem, projektor oraz montaż sprzętu i szkolenia z obsługi.  

6. Dostarczenie do szkół innowacyjnego programu nauczania matematyki.  

7. Zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli. 

8. Zorganizowanie konferencji rozpoczynającej i kończącej projekt.  

9. Przeprowadzenie ewaluacji wyników i dostarczenie do szkół informacji na temat ewaluacji Projektu.  

 

§ 7 

Zasady organizacyjne podczas realizacji Projektu 

1. Materiały dydaktyczne udostępniane w ramach Projektu przekazuje nauczycielkom/nauczycielom 

Realizator Projektu. 

2. Realizator Projektu ustala i opracowuje treści dydaktyczne zawarte w materiałach dydaktycznych do 

Projektu. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach. 

Jednocześnie zobowiązuje się do zamieszczenia aktualnej wersji Regulaminu na stronie internetowej 

natychmiast po wprowadzeniu zmian. 

 

mailto:elaboratorium@elitmat.pl

