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Niniejszy dokument stanowi regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie edukacyjnym 
pod nazwą Akademia Juniora Informatyka i Robotyka realizowanego przez 
Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum, adresowanego dla dzieci i 
młodzieży z terenu Gminy i Miasta Grójec.  

Projekt ma na celu rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży z zakresu technologii 
informatycznych i nowoczesnych dziedzin nauki.  

Projekt jest realizowany w ramach działania publicznego Organizacja programów 
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grójec z zakresu robotyki  
i automatyki oraz nowoczesnych technologii informatycznych, przy wsparciu 
finansowym Urzędu Gminy i Miasta Grójec. 

Jest to regulamin 4. Edycji Warsztatów z Robotyki – Jesień 2014. 

 

 

Z poważaniem 
 

Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa  
Grójecka Novum 

 
 

http://www.signovum.pl/
mailto:kontakt@signovum.pl
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§1 

Organizator 

Projekt edukacyjny pod nazwą Akademia Juniora Informatyka i Robotyka finansowany przez Urząd 
Gminy i Miasta Grójec, jest realizowany przez Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum.  

Projekt jest realizowany w ramach działania publicznego Organizacja programów edukacyjnych dla 
dzieci i młodzieży z terenu gminy Grójec z zakresu robotyki i automatyki oraz nowoczesnych 
technologii informatycznych, adresowanego do dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Grójec. 

Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze 
Sądowym pod numerem KRS 0000305991. 

 

§2 

Cel projektu 

Celem projektu jest odbycie dodatkowych zajęć praktycznych, pozalekcyjnych i uzyskanie przez dzieci 
i młodzież: 

 Podstawowej wiedzy na temat robotyki. 

 Wiedzy z zakresu mechaniki, konstrukcji oraz programowania. 

 Podstawowych i zaawansowanych umiejętności programowania w języku NXT-G. 

 

§3 

Ogólne zasady 

1. Projekt jest adresowany do dzieci w wieku 8-13 lat, uczęszczających do szkół podstawowych  
z terenu Gminy i Miasta Grójec.  
 

2. W przypadku większej liczby chętnych niż ilość przewidzianych miejsc, rekrutacja do projektu 
odbędzie się na podstawie niniejszego regulaminu rekrutacji i uczestnictwa. 
 

3. Projekt realizowany będzie na terenie Gminy i Miasta Grójec i skierowany do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjum niżej wymienionych szkół, zamieszkałych na terenie Gminy i 
Miasta Grójec: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Grójcu 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Grójcu 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grójcu 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bikówku 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Częstoniewie 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Lesznowoli 
 

4. Warsztaty z robotyki mają charakter zajęć dodatkowych i są przeznaczone dla uczniów, 
którzy mają predyspozycje z zakresu budowania i konstrukcji urządzeń. 
 

5. W projekcie będą prowadzone warsztaty z robotyki wg następujących założeń: 
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 Semestr zajęć dla dwóch grup uczestników początkujących i jednej grupy 

zaawansowanej 

o Grupa zaawansowana - 1 (Gr. 1) 

o Grupa początkująca - 2 (Gr. 2) 

o Grupa początkująca - 3 (Gr. 3) 

 Każda grupa będzie liczyć maksymalnie 12 osób, 

 Czas trwania modułu szkoleniowego maksymalnie 150 minut (2.5 godziny), 

 Praca w małych grupach, w zespołach jednoosobowych, 

 Zajęcia przygotowane również pod kątem uczestnictwa w konkursie zadaniowych  

z robotyki na koniec projektu, 

 Prezentacja dla rodziców i słuchaczy na koniec projektu, 

 Dyplomy dla uczestników zajęć, 

 Zajęcia będą się odbywać wg szczegółowego harmonogramu. 

 

6. Zajęcia będą obejmować: 

 Zajęcia wprowadzające i rozszerzające wiedzę dzieci z zakresu mechaniki, konstrukcji 

oraz programowania, 

 Praktyczne zajęcia z zakresu informatyki, automatyki i robotyki dla dzieci i młodzieży, 

 Podstawy i nauka programowania. 

 
7. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

 
8. Terminarz zajęć z robotyki 

 Zajęcia z robotyki będą prowadzone od października  do listopada 2014 roku  

 Szczegółowe terminy zostaną określone po zakończeniu naboru uczestników. 

 Terminy zajęć: 

o 3.10.2014 - Gr.1, Gr.2 

o 10.10.2014 - Gr.2, Gr.3 

o 17.10.2014 - Gr.3, Gr.1 

o 24.10.2014 - Gr.1, Gr.2 

o 07.11.2014 - Gr.2, Gr.3 

o 14.11.2014 - Gr.3, Gr.1 

 Zajęcia będą prowadzone w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Grójcu w piątki o 

godz. 16.00 (sale nr 15 i 21).  

 
9. Koordynatorami projektu są: 

 Agata Pachocka 

 Mariusz Pachocki 

 

§4 

Zasady rekrutacji i uczestnictwa 
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1. Zapewnienie szansy na udział w warsztatach z robotyki dla uczniów w wieku 8-13 lat ze 
wszystkich szkół z terenu Gminy i Miasta Grójec. 
 

2. Warsztaty mają charakter zajęć pozalekcyjnych, na które w pierwszej kolejności kwalifikują 
się uczniowie: 

 wykazujący się wyjątkowymi zdolnościami w dziedzinie informatyki i robotyki, 

 charakteryzujący się predyspozycjami w dziedzinie informatyki i robotyki,  

 osiągający dobre wyniki w nauce, 

 nie sprawiający kłopotów wychowawczych, 

 

3. Zgłoszenia będą przyjmowane przez koordynatorów projektu drogą telefoniczną i e-mailową 
w terminie od 01.09.2014 r. do 30.09.2014. 

 email:     kontakt@signovum.pl 

 formularz na stronie:  www.facebook.com/signovum 

 

4. W przypadku przekroczenia liczby chętnych do uczestnictwa w projekcie (36 osób), zostaną 
wzięte pod uwagę kryteria opracowane przez Organizatora: 

 Do grup początkujących w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby, które 

jeszcze nie brały udziału w zajęciach z robotyki organizowanych przez Stowarzyszenie 

Signovum. 

 Do grupy zaawansowanej w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby, które 

brały udział  w zajęciach z robotyki organizowanych przez Stowarzyszenie Signovum 

(1. Edycja 2012, Wakacje z robotami 2013, Ferie z robotami 2014). 

 W przypadku przekroczenia limitów uczestnictwa ostateczne decyzje ws. rekrutacji 

przeprowadzą koordynatorzy projektu w konsultacji z organizatorem. 

 Osoby nie zakwalifikowane do udziału w zajęciach trafią na listę rezerwową. 

 
5. W przypadku ostatecznym o kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszenia. 

 

§5 

Obowiązki uczestników  

1. Warunkiem udziału w zajęciach z robotyki jest wypełnienie i podpisania deklaracji 
uczestnictwa w  działaniach projektu. Deklarację podpisuje rodzic lub prawny opiekun 
uczestnika.  
 

2. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w poszczególnych działaniach projektu jest 
zobowiązaniem uczestnika do czynnego i pełnego udziału w zajęciach w ramach danej edycji 
projektu do trwania cyklu zajęć. 
 

3. Spełnienie w/w obowiązków warunkuje udział uczestnika w projekcie. 
 

§6 

mailto:kontakt@signovum.pl
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Dodatkowe obowiązki uczestników  

 
1. Do obowiązków uczestników zajęć pozalekcyjnych należeć będzie:  

 wypełnienie ankiety monitorującej rezultaty projektu po zakończeniu udziału  
w projekcie, 

 wypełnienie innych dokumentów związanych z realizacją projektu, 

 systematyczne uczestniczenie w zajęciach, 

 przestrzeganie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa i porządku, 

 przestrzeganie punktualności,  

 udzielanie wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie Instytucjom 
zewnętrznym zaangażowanym w realizację projektu. 
 

§7 

Nieobecności i rezygnacja z uczestnictwa w projekcie  

1. Dla zaklasyfikowanych uczestników warsztatów obecność na zajęciach jest obowiązkowa. 
 

2. W szczególnych sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (np. choroba, 
zmiana miejsca zamieszkania, ukończenie nauki na danym etapie edukacyjnym, inny ważny 
powód), uczniowie zakwalifikowani do udziału w Projekcie mają prawo do rezygnacji z 
uczestnictwa w Projekcie, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego 
przyczynach, podpisanego również przez rodzica/opiekuna prawnego.  
 

3. Usprawiedliwione będą nieobecności udokumentowane pisemnym usprawiedliwieniem 
rodzica/opiekuna prawnego ucznia, kontaktem telefonicznym, SMS lub e-mail przed 
terminem przeprowadzenia zajęć.  
 

4. Wyżej wymienione dokumenty rodzic/opiekun prawny ucznia niezwłocznie przekazuje 
organizatorowi projektu w celu usprawiedliwienia nieobecności. 
 

5. Nieobecności nieusprawiedliwione mogą skutkować skreśleniem z listy uczestników zajęć.  
W takiej sytuacji w zajęciach będą uczestniczyć osoby z listy rezerwowej. 
 

§8 

Postanowienia końcowe 

 
1. Listy uczestników w projekcie, terminy oraz przydział do odpowiednich grup wykonają 

Koordynatorzy projektu. 
 

2. Skład grup i termin zajęć może uleć zmianie w zależności od potrzeb edukacyjnych projektu. 
 

3. W przypadku braku planowanej liczby uczestników dopuszcza się przeprowadzenie 
dodatkowego naboru do projektu na zajęcia wśród uczniów szkół objętych projektem na 
zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 
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4. Dodatkowo w przypadku braku planowanej liczby uczestników w terminie rekrutacji Zarząd 
Stowarzyszenia skieruje zaproszenia do uczestnictwa w zajęciach do uczestników 
wcześniejszych edycji warsztatów z robotyki. 
 

5. W przypadku nadmiernej ilości chętnych do uczestnictwa w projekcie zostanie utworzona 
lista rezerwowa. 
 

6. Zakwalifikowani uczniowie, którzy staną się ostatecznymi uczestnikami projektu zostaną 
poinformowani o tym fakcie przez organizatora.  
 

7. Uczniowie z listy rezerwowej będą mieli pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie w razie 
rezygnacji któregoś z uczestników. 
 

8. Uczniowie z listy rezerwowej będą mieli pierwszeństwo uczestnictwa w przypadku realizacji 
kolejnej edycji warsztatów z robotyki realizowanych przez Stowarzyszenie Signovum; o 
możliwości udziału zostaną poinformowani drogą e-mailową. 
 

9. Wszystkie działania realizowane w ramach w/w projektu współfinansowane są przez Urząd 
Gminy i Miasta Grójec. Udział w projekcie jest bezpłatny.  
 

10. W sprawach nieuregulowanych lub nieobjętych niniejszym regulaminem, ostateczne decyzje 
dotyczące kwalifikacji uczestników i przydziału do grup leżą w gestii organizatora, po 
konsultacji z koordynatorami projektu. 

 


