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Regulamin udziału w projekcie 

 

„PRAKTYCZNE WYCHOWANIE FIZYCZNE - Opracowanie i wdrożenie nowatorskiego Programu 

Praktyk Pedagogicznych na kierunku nauczycielskim Wychowanie Fizyczne na AWF 

Kraków”  

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie „PRAKTYCZNE 

WYCHOWANIE FIZYCZNE Opracowanie i wdrożenie nowatorskiego Programu Praktyk 

Pedagogicznych na kierunku nauczycielskim Wychowanie Fizyczne na AWF Kraków”.  

2. Regulamin stosuje się do uczestników Projektu, Lidera, Partnerów oraz wszystkich osób, za 

pomocą których Lider Projektu i Partnerzy realizują projekt, o którym mowa w ust. 1.  

 

§ 2 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1. Projekt – projekt „PRAKTYCZNE WYCHOWANIE FIZYCZNE – Opracowanie i wdrożenie 

nowatorskiego Programu Praktyk Pedagogicznych na kierunku nauczycielskim Wychowanie 

Fizyczne na AWF Kraków” realizowany wspólnie przez Lidera Projektu i Partnerów na podstawie 

umowy o dofinansowanie projektu; 

2. Lider Projektu – Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 

z siedzibą w  Krakowie przy al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków,  

3. Partner - któregokolwiek z poniższych: Gmina Miejska Kraków, Stowarzyszenie „Edukacja dla 

Przedsiębiorczości”, ul. Basztowa 23/5, 31-156 Kraków, wpisane do Krajowego Rejestru 

Sądowego - rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000172346 oraz Stowarzyszenie 

„Towarzystwo Amicus” z siedzibą w Białymstoku, 15-427 Białystok ul. Lipowa 14; 

4. Wniosek o dofinansowanie projektu - wniosek o dofinansowanie projektu nr WND-POKL.03.03.02-

00-104/10 złożony przez Lidera Projektu w odpowiedzi na konkurs otwarty nr 6/POKL/3.3.2/2009; 

w przypadku wprowadzenia zmian we wniosku przez wniosek o dofinansowanie projektu rozumie 

się aktualną wersję wniosku wraz ze zmianami; 

5. Umowa o dofinansowanie projektu – umowa nr UDA-POKL.03.03.02-00-104/10-00 zawarta 

pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Liderem Projektu działającym w imieniu własnym 

i Partnerów, określająca zasady realizacji i finansowania projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki; 
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6. Umowa partnerska – umowa zawarta 17 czerwca 2011 roku pomiędzy Liderem i Partnerami, 

regulująca zasady współpracy w Partnerstwie; 

7. Instytucja Zarządzająca - odpowiednio Ministra Rozwoju Regionalnego albo Departament 

Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego; 

8. Instytucja Pośrednicząca - odpowiednio Ministra Edukacji Narodowej albo Departament Funduszy 

Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej; 

9. Instytucja Pośrednicząca II stopnia – Ośrodek Rozwoju Edukacji;  powołana na podstawie art. 32 

ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2009 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 

roku Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), na mocy porozumienia nr POKL/P3/IP2/2011/1 o utworzeniu 

Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP2) podpisanego 25 lipca 2011 r. pomiędzy Ministrem 

Edukacji Narodowej, Instytucją Pośredniczącą dla Priorytetu III PO KL, a Ośrodkiem Rozwoju 

Edukacji. 

10. Koordynator Projektu - osoba zarządzająca projektem z ramienia Lidera Projektu; 

11. Przedstawiciel Partnera - osoba upoważniona do podejmowania decyzji w projekcie z ramienia 

danego Partnera; 

12. Biuro Projektu - jednostka organizacyjna w ramach struktury organizacyjnej projektu, powołana do 

bieżącego zarządzania projektem;  

13. Strona internetowa projektu – strona http://praktykiwf.awf.krakow.pl/. 

14.  Uczestnicy projektu – praktykanci, placówki, opiekunowie praktyk, metodycy WF. 

15. Praktykanci - studenci studiów stacjonarnych I stopnia kierunku nauczycielskiego Wychowanie 

Fizyczne Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z naboru przeprowadzonego w latach 

2010/11, 2011/12 lub 2012/13, spełniający kryteria udziału w Projekcie, którzy zostali wpisani 

przez Lidera na listę uczestników Projektu; 

16. Placówki - szkoły podstawowe i gimnazjalne, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska 

Kraków, spełniające kryteria udziału w Projekcie, które po zakwalifikowaniu do udziału 

w Projekcie, zostały wpisane przez Lidera na listę uczestników Projektu;  

17. Opiekunowie praktyk - nauczyciele wychowania fizycznego z placówek, zgłoszeni przez ich 

dyrektorów do udziału i spełniający kryteria udziału w Projekcie, którzy po zakwalifikowaniu do 

udziału zostali wpisani przez Lidera na listę uczestników Projektu.  

§ 3 

1. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych 

środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet III. Wysoka 

jakość systemu oświaty; Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia; Poddziałanie 3.3.2 Efektywny 

system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe. 

2. Projekt adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku nauczycielskiego 

Wychowanie Fizyczne Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, placówek oświatowych 

(szkół podstawowych i gimnazjalnych) prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz 

nauczycieli prowadzących zajęcia z wychowania fizycznego w zakwalifikowanych do udziału 
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placówkach.  

3. Projekt będzie realizowany w terminie od 1 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2014 r., zgodnie 

z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie Projektu. 

4. Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Miejskiej Kraków.  

5. Uczestnik projektu nie ponosi żadnych opłat za udział w projekcie, jednak w przypadku przerwania 

udziału w projekcie z winy uczestnika odpowiada on za szkodę poniesioną przez Lidera Projektu 

i Partnerów w związku z nieukończeniem przez niego udziału w projekcie. 

 

Cele i działania objęte projektem 

§ 4 

1. Celem projektu jest zrealizowanie przez 540 studentów kierunku nauczycielskiego Wychowanie 

Fizyczne AWF Kraków praktyk pedagogicznych w oparciu o opracowany przez Radę Ekspertów 

nowatorski Program Praktyk Pedagogicznych w zakwalifikowanych do projektu 65 szkołach 

Gminy Miejskiej Kraków. 

2. Praktyki pedagogiczne, o których mowa w ust. 1, będą realizowane dla studentów studiów 

stacjonarnych I stopnia kierunku nauczycielskiego Wychowanie Fizyczne Akademii Wychowania 

Fizycznego w Krakowie z naboru przeprowadzonego w latach 2010/11, 2011/12 i 2012/13, 

zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie projektu. 

3. Projekt ma charakter regionalny i będzie realizowany na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 

 

§ 5 

1. Program Praktyk Pedagogicznych dla studentów obejmuje: 

1.) praktykę wdrożeniową (asystencką) - w wymiarze 30 godzin, odbywającą się w szkole 

podstawowej w miesiącu wrześniu, po ukończeniu przez studenta I roku studiów; 

2.) praktykę pedagogiczną śródroczną - w wymiarze 180 godzin, odbywającą się 

w szkole podstawowej przez 1 dzień w tygodniu podczas II roku studiów; 

3.) praktykę pedagogiczną ciągłą - w wymiarze 46 godzin, odbywającą się w szkole 

gimnazjalnej we  wrześniu, po ukończeniu przez studenta II roku studiów;  

4.) część e-learningową (multimedialną) – dostępną na internetowej platformie LMS, 

zawierającą materiały opracowane przez Radę Ekspertów przygotowujące studentów 

do efektywnego realizowania praktyk i pełnienia roli nowoczesnego nauczyciela 

wychowania fizycznego. 

2. Integralną częścią programu jest przygotowanie nauczycieli do efektywnego pełnienia przez nich 

roli opiekunów praktyk, obejmuje to w szczególności szkolenia stacjonarne, szkolenia e-

learningowe, seminaria, pozwalające poznać opracowany przez Radę Ekspertów program praktyk 

i przygotowujące do jego prawidłowej realizacji. 
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Szkoły uczestniczące w projekcie i opiekunowie praktyk 

§ 6 

1. Praktyki Pedagogiczne realizowane przez studentów będą odbywały się w zakwalifikowanych do 

udziału w projekcie szkołach podstawowych i gimnazjalnych. 

2. W projekcie będzie uczestniczyło 35 szkół podstawowych i 30 szkół gimnazjalnych. 

3. W każdej szkole przygotowanych do pełnienia roli opiekuna praktyk zgodnie z oferowanym 

nowym Programem Praktyk Pedagogicznych będzie dwóch nauczycieli. 

4. Do każdej szkoły uczestniczącej w projekcie w każdym roku realizacji danego rodzaju praktyk 

skierowana zostanie jedna grupa studentów. 

5. Liczba studentów podlegających jednemu opiekunowi praktyk wynosi odpowiednio 6 osób dla 

praktyki wdrożeniowej (asystenckiej), 5 osób dla praktyki pedagogicznej śródrocznej, 2 osoby dla 

praktyki pedagogicznej ciągłej.  

6. Jeżeli będzie tego wymagał wzgląd na prawidłową realizację projektu Lider może podjąć decyzję 

o zwiększeniu lub zmniejszeniu wartości wskazanych w ust. 4-5. 

§ 7 

1. Program Praktyk Pedagogicznych opracowany przez Radę Ekspertów realizowany będzie 

w szkołach uczestniczących w projekcie. 

2. Szkołą uczestniczącą w projekcie może być instytucja spełniająca następujące warunki: 

1.) jest placówką oświatową, której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków, 

2.) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego, 

3.) umożliwia uzyskanie świadectw lub dyplomów państwowych, 

4.) wyznaczy opiekunów praktyk zgodnie z §8 Regulaminu. 

3. Realizowanie Programu Praktyk Pedagogicznych, zgodnie z opracowanym przez Radę Ekspertów 

nowym programem, należy do zadań opiekuna praktyk. 

 

§ 8 

 

1. W Projekcie bezpośrednio uczestniczy po dwóch nauczycieli wychowania fizycznego z każdej 

z wybranych placówek. Udział nauczyciela jest bezpośrednio uzależniony od zakwalifikowania 

jego placówki do Projektu. 

2. Opiekunem Praktyk Pedagogicznych może zostać osoba, która spełni łącznie następujące 

warunki: 

1.) posiada wymagane kwalifikacje do nauczania przedmiotu wychowanie fizyczne; 

2.) posiada jeden ze wskazanych stopni awansu zawodowego nauczycieli: nauczyciel 

mianowany, nauczyciel dyplomowany, uzyskane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. 
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zm.), 

3.) jest zatrudniona na stanowisku nauczyciela przedmiotu wychowanie fizyczne 

w szkole, o której mowa w § 7 ust. 2, 

4.) posiada doświadczenie w prowadzeniu praktyk pedagogicznych dla studentów,  

5.) zgłosi się dobrowolnie do udziału w projekcie w charakterze opiekuna praktyk, 

6.) przedłoży pisemną deklarację chęci uczestnictwa w szkoleniach przygotowujących do 

pełnienia roli opiekuna praktyk zgodnie z nowym programem praktyk. 

3. Nauczyciele i szkoły zgłaszają swój udział w projekcie w formie pisemnej, na formularzach 

dostępnych na stronie internetowej projektu.  

4. Wyboru nauczycieli, którzy będą pełnili rolę opiekunów praktyk, spośród nauczycieli spełniających 

warunki udziału w Projekcie dokonuje dyrektor szkoły. 

§ 9 

1. Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do szkół zostanie wszczęte z chwilą dokonania przez nie 

zgłoszenia do projektu. 

2. Zgłoszenie do projektu dokonywane jest poprzez złożenie przez dyrektora szkoły formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej projektu http://praktykiwf.awf.krakow.pl oraz 

dokumentacji złożonej przez nauczycieli wybranych przez niego do pełnienia roli opiekunów 

praktyk. 

3. Ważne jest tylko równoczesne zgłoszenie szkoły wraz z nauczycielami. 

4. Zgłoszenie szkoły należy złożyć osobiście w miejscu i terminach wskazanych na stronie 

internetowej projektu http://praktykiwf.awf.krakow.pl/.  

5. W uzasadnionych przypadkach Lider Projektu może: 

1) przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 4, 

2) podjąć decyzję o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej nauczycieli i szkół. 

6. Decyzje, o których mowa w przepisie poprzedzającym ogłaszane są na stronie internetowej 

projektu. 

§ 10 

1. Wyboru szkół spośród instytucji, które zgłoszą swój udział w projekcie zgodnie z wymogami § 9, 

dokonuje powołana Komisja Kwalifikacyjna.  

2. Wybór szkoły do udziału w projekcie jest równoznaczny z zakwalifikowaniem zgłoszonych przez 

nią nauczycieli do pełnienia roli opiekunów praktyk. 

3. Komisja obraduje na posiedzeniach, z których spisywany jest protokół. Decyzje Komisji 

podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności wszystkich członków 

i ogłaszane na stronie internetowej projektu.  

4. Przy wyborze placówek, Komisja uwzględni także płeć nauczycieli tak, aby zapewnić udział co 

najmniej 40% mężczyzn pełniących w projekcie rolę opiekunów praktyk. 

5. Szkoły, które spełniają kryteria określone w Regulaminie, a nie zostaną wybrane do udziału 

w Projekcie, zostaną wpisane na listę rezerwową. 
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6. Jeżeli zakwalifikowana szkoła zrezygnuje, bądź zostanie skreślona z listy uczestników Projektu, do 

udziału w Projekcie zostanie zaproszona szkoła z pierwszej pozycji na liście rezerwowej, 

a w wypadku niespełnienia przez nią przesłanek – kolejna. Nowej placówce przekazywane są 

wszelkie świadczenia, które placówka ustępująca zwróciła Liderowi zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu. 

7. Pozycja szkoły na liście rezerwowej ustalona będzie w oparciu o kolejność zgłoszeń do udziału 

w Projekcie. 

§ 11 

1. Po dokonaniu wyboru szkół Lider zawiera z ich organem prowadzącym porozumienie określające 

szczegółowy zakres obowiązków stron. 

2. Lider projektu zawiera ze wskazanymi w zgłoszeniu szkoły nauczycielami – opiekunami praktyk 

umowy zlecenia, każdorazowo przed przyjęciem przez nich grupy studentów. 

3. Z chwilą zawarcia umowy zlecenia, o której mowa w ust. 2, nauczyciel staje się opiekunem 

praktyk dla danej grupy studentów i członkiem personelu projektu.  

4. Przed rozpoczęciem realizacji programu praktyk Lider przeszkoli opiekunów praktyk w zakresie 

powierzonych im zadań. 

§ 12 

1. Szkoła uczestnicząca w projekcie jest zobowiązana do: 

1.) przygotowania odpowiednich warunków umożliwiających odbycie praktyk przez 

studentów, 

2.) umożliwienia studentom odbywającym praktyki wdrożenia w całokształt pracy szkoły, 

w  szczególności do zapoznania się z dokumentami szkoły, sposobem jej organizacji, 

pracą samorządu uczniowskiego oraz szkolnych organizacji młodzieżowych. 

2. Szkoły, w których realizowana będzie praktyka pedagogiczna (ciągła), zobowiązane są do 

umożliwienia studentom odbycia modułu psychologiczno-pedagogicznego zgodnie z założeniami 

przygotowanymi przez Radę Ekspertów. 

3. Udział szkoły w projekcie jest równoznaczny z wyrażeniem zgodny na: 

1.) stosowanie wymaganych oznaczeń pomieszczeń, w których realizowany jest projekt, 

2.) stosowanie wymaganych oznaczeń sprzętu zakupionego w ramach projektu 

- zgodnie z zasadami odnoszącymi się do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wskazówkami 

i wytycznymi udzielonymi przez Lidera Projektu, 

3.) umożliwienie uprawnionym organom prowadzenia kontroli w miejscu jego realizacji. 

4. W celu prawidłowej realizacji opracowanego Programu Praktyk Pedagogicznych szkoły 

uczestniczące w projekcie otrzymają wsparcie w zakresie doposażenia w sprzęt sportowy. 
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§ 13 

1. Szkoła zostaje zakwalifikowana do projektu wraz z pracownikami, którzy będą pełnili w projekcie 

rolę opiekunów praktyk. 

2. Opiekunowie praktyk stają się jednocześnie uczestnikami projektu zobowiązanymi do udziału 

w następujących formach wsparcia: 

1.) kurs e-learningowy  

2.) szkolenia/seminaria 

- przygotowujące do pełnienia roli opiekuna praktyk, zgodnie z przygotowanym przez Radę Ekspertów 

Programem Praktyk Pedagogicznych. 

3. Opiekunowie są zobowiązani do podnoszenia kwalifikacji poprzez udział we wskazanych w ust. 2 

formach wsparcia w celu efektywnego pełnienia funkcji opiekuna praktyk realizowanych zgodnie 

z opracowanym przez Radę Ekspertów programem.  

4. Nauczycielom za pełnienie roli opiekuna praktyk przysługuje wynagrodzenie. 

 

Rekrutacja uczestników projektu - studentów 

§ 14 

1. Uczestnikiem projektu może zostać osoba będąca studentem II roku 3-letnich studiów 

stacjonarnych I stopnia – KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE (specjalność główna) 

z gimnastyką korekcyjną (specjalność dodatkowa), na Wydziale Wychowanie Fizyczne i Sport 

AWF w Krakowie. 

2. Praktyki pedagogiczne są obowiązkowe dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia, zostaną 

nimi objęci wszyscy studenci z naborów prowadzonych w latach 2010/11, 2011/12, 2012/13. 

 

§ 15 

1. Studenci uczestniczący w projekcie są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem Projektu oraz 

szczegółowymi zasadami odbywania praktyk. 

2. Każdy z uczestników projektu jest zobowiązany do złożenia pisemnej deklaracji udziału 

w projekcie oraz pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu, 

zgodnie ze wzorem wymaganym przez Instytucję Zarządzającą. 

3. Nie złożenie przez kandydata deklaracji uczestnictwa w projekcie w terminie, o którym mowa 

w ust. 2, skutkuje utratą przez niego prawa udziału w projekcie, chyba że Lider zdecyduje inaczej. 

To samo stosuje się w przypadku nie przedłożenia wraz z deklaracją pisemnej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu zgodnej z wymogami Instytucji 

Zarządzającej. 
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Organizacja praktyk oraz obowiązki uczestników projektu - studentów 

§ 16 

1. Student uczestniczący w praktykach realizowanych w ramach projektu jest zobowiązany do 

przestrzegania wszelkich zarządzeń, regulaminów i wytycznych Uczelni dotyczących organizacji 

studenckich praktyk zawodowych. 

2. Studenci uczestniczący w praktykach zobowiązani są w szczególności do: 

1.) zapoznania się z materiałami merytorycznymi zamieszczonymi na platformie LMS 

oraz systematycznej pracy nad częścią e-learningową programu praktyk 

pedagogicznych; 

2.) bieżącego prowadzenia dokumentacji praktyk zgodnie z przekazanymi wytycznymi, 

w tym prowadzenia dziennika praktyk oraz zeszytu praktyk z arkuszami obserwacji 

(praktyka asystencka – wdrożeniowa oraz praktyka pedagogiczna – panel 

psychologiczno-pedagogiczny), lub z konspektami lekcji (praktyka pedagogiczna 

semestralna w szkole podstawowej oraz praktyka pedagogiczna ciągła w gimnazjum); 

3.) wypełniania poleceń i wytycznych opiekuna praktyk oraz Kierownika praktyk 

z ramienia Uczelni; 

4.) zapoznania się programem nauczania, sposobem oceny uczniów, planem 

dydaktyczno-wychowaczym szkoły w zakresie WF, w której odbywają praktyki, 

planem wychowania fizycznego dla klasy oraz innymi dokumentami związanymi 

z realizacją praktyk wskazanymi przez opiekuna praktyk, bądź kierownika praktyk 

z ramienia Uczelni; 

5.) sporządzenia z pomocą nauczyciela - opiekuna planu pracy; 

6.) właściwego przygotowania do lekcji, w tym szczególnie stosownego stroju 

sportowego oraz prowadzonej na bieżąco dokumentacji; 

7.) aktywnego asystowania w prowadzeniu lekcji, zgodnie ze wskazaniami nauczyciela - 

opiekuna praktyki; 

8.) aktywnego uczestnictwa w hospitacjach, wnikliwego śledzenia przebiegu lekcji oraz 

sporządzania arkusza obserwacji, zgodnie z zapisem zawartym w punkcie 4; 

9.) obecności w każdym dniu praktyk, w którym prowadzone są zajęcia dydaktyczne 

w szkole. Ewentualną nieobecność należy usprawiedliwić zwolnieniem lekarskim lub 

dziekańskim, które należy dołączyć do dziennika praktyk; 

10.)  o ewentualnej nieobecności student jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić 

nauczyciela - opiekuna praktyk w szkole oraz sekretariat Zakładu Metodyki WF 

i Praktyk, najpóźniej w dniu nieobecności na praktyce. 

3. Na każdej praktyce student ma prawo do jednego dnia usprawiedliwionej nieobecności bez 

konieczności odrabiania. Po uzgodnieniu terminu odrabiania nieobecności z nauczycielem – 

opiekunem praktyk należy ten fakt zgłosić do sekretariatu Zakładu Metodyki WF i Praktyk, nie 

później niż 2 dni przed planowanym terminem odrabiania zajęć. 
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Skreślenie z listy uczestników projektu 

§ 17 

1. Lider może z własnej inicjatywy skreślić z listy uczestnika Projektu, który: 

1.) został dopuszczony do udziału w Projekcie z naruszeniem postanowień Regulaminu; 

2.) w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia Regulaminu; 

3.) nie wywiązuje się w należyty sposób z powierzonych mu obowiązków, 

4.)  utracił zdolność kontynuowania udziału w Projekcie. 

 

2. Wniosek o skreśleniu z listy uczestników projektu może w przypadku opiekunów praktyk złożyć 

dyrektor placówki.  

3. Skreślenie z listy uczestników Projektu na podstawie ust. 1 pkt. 2-3 wymaga zasięgnięcia opinii 

nauczyciela - opiekuna praktyk w przypadku skreślenia praktykanta, dyrektora placówki 

w przypadku skreślenia nauczyciela - opiekuna praktyk oraz organu prowadzącego w przypadku 

skreślenia placówki. 

 

§ 18 

1. Decyzję o skreśleniu uczestnika z listy uczestników Projektu Lider sporządza na piśmie i doręcza 

uczestnikowi za potwierdzeniem odbioru. 

2. Uczestnik skreślony z listy może wnieść do Lidera wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 

w terminie 7 dni od otrzymania decyzji o skreśleniu. 

3. Przed upływem terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy decyzja 

o skreśleniu uczestnika z listy nie podlega wykonaniu. Wniesienie w terminie wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy wstrzymuje wykonanie decyzji, aż do dnia jej ponownego rozstrzygnięcia 

przez Lidera. 

4. Skreślenie uczestnika z listy studentów, jak i śmierć uczestnika lub rozwiązanie placówki jest 

jednoznaczne ze skreśleniem go z udziału w Projekcie i nie wymaga zachowania procedury 

określonej w niniejszym paragrafie. 

 

Kontrola, monitorowanie i ewaluacja projektu 

§ 19 

1. Uczestnik projektu - student ma obowiązek udzielać na wniosek opiekuna praktyk, Partnera, 

Lidera Projektu oraz Biura Projektu wszelkich informacji i wyjaśnień, które mogą mieć znaczenie 

dla prawidłowej realizacji projektu. 

2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do współdziałania z Liderem Projektu, Partnerem oraz 

Biurem Projektu w zakresie działań podejmowanych w celu monitorowania i ewaluacji projektu. 

3. Uczestnik projektu zobowiązany jest w szczególności do wzięcia udziału w:  

1) testach diagnozujących przyrost wiedzy, 
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2) ankietach dotyczących oczekiwań wobec programu oraz przyrostu umiejętności 

i kwalifikacji. 

4. Obowiązki, o których mowa w ust. 1-3 spoczywają także na osobach, które przerwały udział 

w projekcie. 

 

§ 20 

1. Szkoły uczestniczące w projekcie zobowiązane są do współdziałania w niezbędnym zakresie 

z Instytucją Pośredniczącą oraz Instytucją Pośredniczącą II stopnia przy prowadzeniu przez nią 

kontroli projektu, w tym zwłaszcza do udzielania wszelkich informacji i wyjaśnień oraz 

udostępniania żądanych dokumentów. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do kontroli prowadzonej przez inne uprawnione instytucje 

i organy, jak również do monitoringu, ewaluacji i audytu projektu prowadzonych na zlecenie Lidera 

Projektu. 

3. Obowiązki, o którym mowa w ust. 1-2 rozciągają się na okres od rozpoczęcia udziału szkoły 

w projekcie do zakończenia realizacji projektu, a w przypadku kontroli prowadzonej przez 

Instytucję Pośredniczącą lub inne uprawnione instytucje i organy do 31 grudnia 2020 r. 

 

§ 21 

Do opiekunów praktyk stosuje się odpowiednio postanowienia § 19 i § 20 ust. 1-2. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 22 

Zgodnie z wymogami polityki równych szans Lider Projektu oraz Partner dołożą starań, aby zapewnić 

osobom niepełnosprawnym warunki udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz warunki udziału 

w projekcie dostosowane do ich potrzeb. 

 

§ 23 

Lider Projektu oraz Partnerzy zastrzegają sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie 

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu. 

§ 24 

W razie zaprzestania realizacji Projektu na podstawie § 23, uczestnikom Projektu nie przysługują 

żadne roszczenia wobec Partnera i Lidera. 
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§ 25 

Skreślenie z listy uczestników projektu, złożenie przez uczestnika rezygnacji z udziału w projekcie, 

a także zaprzestanie realizacji projektu w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu 

stanowią odpowiednik wypowiedzenia umowy uczestnictwa w projekcie i mogą być dokonane 

wyłącznie w przypadkach przewidzianych w regulaminie, chyba że co innego wynika z decyzji 

Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Pośredniczącej II stopnia lub Instytucji Zarządzającej. 

§ 26 

1. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę 

obowiązujących przepisów prawa, zmiany w umowie o dofinansowanie projektu lub we wniosku 

o dofinansowanie projektu, a także w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych 

zmian ze strony Instytucji Pośredniczącej, bądź innych organów lub instytucji uprawnionych 

do prowadzenia kontroli i dokonywania oceny realizacji projektu. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 nie mogą polegać na wprowadzeniu jakiejkolwiek formy 

odpłatności za uczestnictwo w projekcie. 

§ 27 

1. Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej 

kolejności w drodze polubownej. 

2. Jeżeli sporu nie uda się rozwiązać w sposób polubowny, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia 

sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Lidera. 

 

§ 28 

W sprawach nie uregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy 

prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego 

i zasady odnoszące się do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

§ 27 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2011 roku, zgodnie z Zarządzeniem Rektora 

Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie nr 19/2011. 

 

 


