
Regulamin realizacji projektu pn.: 

„Indywidualny początek edukacji wczesnoszkolnej w Legionowie”

§ 1. 

Informacje ogólne

1. Regulamin  określa zasady realizacji projektu systemowego  pn. „Indywidualny początek

edukacji  wczesnoszkolnej  w  Legionowie”  realizowanego w  ramach  Programu

Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Działanie  9.1  „Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i

zapewnienie  wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty”,

Poddziałanie  9.1.2  „Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów z grup o utrudnionym

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

2. Projekt pn. „Indywidualny początek edukacji wczesnoszkolnej w Legionowie” realizowany

jest  przez  Gminę  Legionowo,  z  siedzibą w  Legionowie,  ul.  Piłsudskiego  41,

05 - 120 Legionowo.

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

-  Regulaminie –  rozumie  się  przez to  Regulamin projektu  pn.  „Indywidualny początek

edukacji wczesnoszkolnej w Legionowie”, 

-  Beneficjencie  Projektu  –  rozumie  się  przez to  Gminę  Legionowo  – Urząd  Miasta

Legionowo, z siedzibą w Legionowie, ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo,

-  Projekcie –  rozumie  się przez  to projekt  pn.  „Indywidualny  początek  edukacji

wczesnoszkolnej  w  Legionowie”,  realizowany  przez  Gminę  Legionowo na  podstawie

umowy  o  dofinansowanie  nr  UDA-POKL.09.01.02-14-078/13-00 z  dnia  30.07.2013  r.

podpisanej z  Województwem  Mazowieckim  w  imieniu  którego  działa  Mazowiecka

Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,

-  Uczestniku  Projektu -  osoby  spełniające  kryteria  Beneficjentów  Ostatecznych

Poddziałania  9.1.2  „Wyrównanie  szans  edukacyjnych  uczniów  z  grup  o  utrudnionym

dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” w ramach

POKL,  tj.  dzieci uczęszczające do klas I-III  szkół podstawowych w Legionowie (Szkoły

Podstawowej  Nr  1,  Szkoły  Podstawowej  Nr  2,  Szkoły  Podstawowej  Nr  3,  Szkoły

Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 8).



§ 2.

Informacje o projekcie

1. Projekt systemowy "Indywidualny początek edukacji wczesnoszkolnej w Legionowie”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego oraz z budżetu państwa.

2. Głównym celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów/uczennic klas I-III

szkół  podstawowych  w  Legionowie poprzez  eliminowanie  zdiagnozowanych  zaburzeń

umiejętności szkolnych oraz rozwijanie zainteresowań dzieci szczególnie uzdolnionych.

3. Projekt realizowany jest w okresie od 02.09.2013r. do 30.06.2014 r.

4. Projekt  skierowany jest  do  699  uczniów i  uczennic  klas  I-III  szkół  podstawowych,  dla

których organem prowadzącym jest Gmina Legionowo tj.:

a) do 55 uczniów (29 dziewczynek i 26 chłopców) uczęszczających do Szkoły Podstawowej

Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Zakopiańska 4, 

b)  do  99 uczniów  (42 dziewczynek  i  57 chłopców  )  uczęszczających  do  Szkoły

Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Jagiellońska 67,

c)  do  157 uczniów  (77 dziewczynek  i  80  chłopców)  uczęszczających  do  Szkoły

Podstawowej Nr 3, ul. Broniewskiego 7, 

d)  do  123  uczniów  (53  dziewczynki  i  70  chłopców)  uczęszczających  do  Szkoły

Podstawowej Nr 4 im. Legionów Polskich 1914 – 1918, ul. Jana Pawła I nr 2,

e) do  265  uczniów  (116  dziewczynek  i  149  chłopców)  uczęszczających  do  Szkoły

Podstawowej Nr 8 im. 1 WDP, ul. Zegrzyńska 3,

5. Udział w projekcie jest bezpłatny.

§ 3

Oferowane formy wsparcia

1. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia w poszczególnych szkołach:

a) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika:

- 90 godzin zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także

zagrożonych ryzykiem dysleksji, (3 grupy),

- 60 godzin zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (2 grupy),



- 60 godzin zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (2 grupy),

- 60 godzin zajęć dla dzieci uzdolnionych językowo - język angielski (2 grupy),

b) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego:

- 210 godzin zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także

zagrożonych ryzykiem dysleksji (7 grup),

- 150 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych  (5

grup),

- 300 godzin zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (10 grup),

-  60  godzin  zajęć  socjoterapeutycznych  i  psychoedukacyjnych  dla  dzieci  z  zaburzeniami

komunikacji społecznej (2 grupy),

- 30 godzin zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (1 grupa),

- 120 godzin zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie

nauk matematyczno-przyrodniczych (4 grupy),

c)  Szkoła Podstawowa Nr 3:

- 120 godzin zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także

zagrożonych ryzykiem dysleksji (4 grupy),

- 120  godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych  (4

grupy),

-  150 godzin zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (5 grup),

-  90  godzin  zajęć  socjoterapeutycznych  i  psychoedukacyjnych  dla  dzieci  z  zaburzeniami

komunikacji społecznej (2 grupy),

- 30 godzin zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (1 grupa),

- 120 godzin zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie

nauk matematyczno-przyrodniczych ( 4 grupy),

- 140 godzin zajęć dla dzieci uzdolnionych językowo - język angielski (3 grupy),

- 120 godzin zajęć dla dzieci uzdolnionych muzycznie (4 grupy),

d)  Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Legionów Polskich 1914 – 1918:

- 210 godzin zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także

zagrożonych ryzykiem dysleksji (7 gr),

- 330 godzin zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (11 gr),

- 150 godzin zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (5 gr),

- 160 godzin zajęć dla dzieci uzdolnionych muzycznie (5 gr),



e)  Szkole Podstawowej Nr 8 im. 1 WDP:

- 270 godzin zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także

zagrożonych ryzykiem dysleksji (9 grup),

- 510 godzin zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (17 grup),

- 240  godzin zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (8 grup),

- 120 godzin zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie

nauk matematyczno-przyrodniczych (4 grupy).

2. Organizowane formy wsparcia prowadzone będą jako zajęcia pozalekcyjne.

3. Formy  wsparcia  prowadzone  będą  zgodnie z  harmonogramem  zajęć,  pod  nadzorem

nauczycieli/specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje. 

4. Beneficjent Projektu  zastrzega  sobie  możliwość  wprowadzenia  zmian  w harmonogramie

zajęć.

5. Zajęcia będą odbywać się na terenie szkół lub w miejscu uzgodnionym przez Beneficjenta

projektu z Dyrektorami szkół.

6. Uczeń/uczennica może uczestniczyć w jednej lub kilku rodzajach form wsparcia.

§ 4. 

Uczestnicy i uczestniczki Projektu

1. Uczestnikiem projektu  może być  uczeń lub  uczennica  klasy I  –  III,  uczęszczający/a  do

jednej ze szkół podstawowych z terenu Gminy Legionowo wymienionych w § 2, ust.3:

a)      u którego/której zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić

istotną barierę w dalszym rozwoju,

b)     u którego/której posiadana wiedza i zdolności (uzdolnienia) wymagają indywidualnego

podejścia.

2. Podstawą przystąpienia uczestnika do projektu jest diagnoza Zespołu nauczycieli.

3. Udział uczestnika Projektu rozpoczyna się od momentu podpisania przez rodzica/opiekuna

prawnego Deklaracji uczestnictwa w projekcie systemowym (załącznik nr 1 do niniejszego

Regulaminu) oraz  Oświadczenia  uczestnika projektu  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie

danych osobowych (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).

4. Odmowa  wyrażenia  zgody na  przetwarzanie  danych  osobowych  przez  rodzica/opiekuna

prawnego jest jednoznaczna z brakiem możliwości udziału w zajęciach realizowanych w



ramach Projektu.

5. O rezygnacji uczestnika z udziału w Projekcie, nauczyciel prowadzący zajęcia niezwłocznie

powiadamia Dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną przez Dyrektora. W tym przypadku

na podstawie  decyzji  zespołu  rekrutacyjnego na wolne  miejsce  zostaje  zakwalifikowana

osoba z listy rezerwowej.

§ 5

Rekrutacja

1. Rekrutacja uczestników Projektu na rok szkolny 2013/2014 będzie prowadzona na początku

roku szkolnego we wrześniu 2013 r.

2. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci,  

w zależności od zdiagnozowanych potrzeb w odniesieniu do problematyki projektu i jego

grupy docelowej.

3. Dyrektorzy  szkół  lub  osoby  upoważnione  przez  Dyrektorów przeprowadzą  w  szkołach

spotkania z uczniami i rodzicami, których celem będzie zapoznanie z założeniami i celami

projektu oraz zachęcenie do udziału w nim.

4. Zostanie powołanych pięć Komisji Rekrutacyjnych dla każdej ze szkół.

5. Przewodniczącym Komisji  Rekrutacyjnej  w danej  szkole  będzie  Dyrektor,  który będzie

podejmował ostateczną decyzję o uczestnictwie dziecka w zajęciach.

6. Komisja  Rekrutacyjna  sporządzi  protokół  z  rekrutacji  oraz  listę  uczniów  i  uczennic

zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie.

7. Rodzice/opiekunowie prawni oraz uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do udziału  

w zajęciach realizowanych w ramach projektu, zostaną poinformowani o decyzji Komisji

Rekrutacyjnej w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia rekrutacji.

8. W postępowaniu kwalifikacyjnym przewiduje się utworzenie list rezerwowych kandydatów.

9. W  przypadku  rezygnacji  uczestnika  projektu  nastąpi  poinformowanie  osób  z  listy

rezerwowej o zakwalifikowaniu do projektu.

10. Dokumentacja  projektu  będzie  sukcesywnie  gromadzona  przez  koordynatora  projektu  

w  Urzędzie  Miasta  Legionowo oraz  przez  Dyrektorów  lub  osoby  upoważnione  przez

Dyrektora.

11. Rodzice  lub  prawni  opiekunowie  uczestników  Projektu  potwierdzą  udział  dzieci  



w  projekcie  poprzez  podpisanie  najpóźniej  w  dniu  rozpoczęcia  pierwszych  zajęć

dokumentów, o których mowa §4 ust.3.

§ 6.

Obowiązki uczestników Projektu oraz rodziców/ opiekunów prawnych

1. Każdy uczestnik ma prawo do:

a)      udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,

b)      zgłaszania uwag dotyczących zajęć, w których uczestniczy.

2. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do:

a)      systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach w ramach Projektu - zgodnie 

z  ustalonym  harmonogramem  zajęć  w  minimum  70%  zajęć,  do  których  został

zakwalifikowany,

b)      wypełniania testów umiejętności dla celów ewaluacji  i monitorowania Projektu,

c)      udziału w badaniach monitorujących zmniejszanie zdiagnozowanych problemów,

d)      przestrzegania ogólnie  przyjętych norm i  zasad,  w tym dbania  o sprzęt  i  pomoce

dydaktyczne wykorzystywane podczas realizacji Projektu,

e)      stosowania  się  do  poleceń  wydawanych  przez  osoby  zaangażowane  w  realizację

Projektu.

3. Rodzic/opiekun prawny uczestnika zobowiązany jest do:

a)      zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu,

b)      złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,

c)      dbania o regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia dodatkowe zgodnie z podanym

harmonogramem,

d)      udzielania  instytucjom zaangażowanym we  wdrażanie  Działania  9.1  Poddziałania

9.1.2 wszelkich informacji związanych z uczestnictwem dziecka w Projekcie, 

e)      pisemnego  usprawiedliwienia  wszystkich  nieobecności  dziecka  wraz  z  podaniem

przyczyny absencji u osoby prowadzącej zajęcia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty

ich zdarzenia,

f)      bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział

dziecka w Projekcie,

g)      udzielenia informacji w drodze ankiet, rozmów telefonicznych o wynikach nauczania 

i zachowaniu swojego dziecka.



4. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do wglądu i modyfikacji podanych danych osobowych

udostępnionych  na  potrzeby  Projektu,  informacji  o  postępach  ucznia  oraz  konsultacji  

z nauczycielami prowadzącymi zajęcia dodatkowe.

§7

Zasady rezygnacji i wykluczenia z udziału w projekcie.

1. Udzielanie wsparcia w ramach Projektu zaprzestaje się w przypadku:

a)      przerwania przez uczestnika / uczestniczkę nauki w szkole,

b)     naruszenia  podczas  zajęć  prowadzonych  w  ramach  Projektu  zasad  współżycia

społecznego i norm etycznych obowiązujących w szkole,

c)     rezygnacji ze wsparcia/uczestnictwa w projekcie,

d)     nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 50% zrealizowanych

zajęć.

2. W  trakcje  realizacji  projektu  rezygnacja  ucznia/uczennicy  z  udziału  jest  dopuszczalna

w przypadkach  uzasadnionych  zdarzeniem  losowym  lub  chorobą  i  wymaga

usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji, złożonego do

Dyrektora  danej  szkoły  przez  rodzica/opiekuna  prawnego  w ciągu  14  dni  od  momentu

zaistnienia przyczyny.

3. Decyzję  o  skreśleniu  uczestnika  z  listy  zajęć  podejmuje  Dyrektor  szkoły  lub  osoba

upoważniona przez Dyrektora.

§ 8

Zadania Urzędu Miasta Legionowo przy realizacji Projektu:

1. Gmina Miejska Legionowo – Urząd Miasta Legionowo jest stroną umowy o dofinansowanie

Projektu i jest odpowiedzialna za jego prawidłową realizację, w tym zapewnienie niezbędnych

środków  finansowych  na  zaplanowane  działania  projektowe  zgodnie  z  wnioskiem

aplikacyjnym.

2.  Dokumentacja  Projektu  jest  przechowywana  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  Legionowo.

3. Urząd Miasta Legionowo zobowiązany jest do:



1) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi edukacyjnej

polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III zgodnie z wnioskiem

o dofinansowanie Projektu oraz złożonymi deklaracjami Dyrektorów Szkół Podstawowych w

Legionowie,

2) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup pomocy dydaktycznych

niezbędnych  do  przeprowadzenia  zajęć  dodatkowych  w  ramach  Projektu,

3)  sporządzania  i  składania  kompletnych  wniosków  o  płatność  do  Instytucji  Wdrażającej,

zgodnie  z  przyjętymi  zasadami  określonymi  w  umowie  o  dofinansowanie  i  właściwymi

wytycznymi,

4)  przygotowywania i  przedkładania Instytucji  Wdrażającej  sprawozdań  okresowych  i

końcowych oraz rozliczenia transz dotacji,

5)  koordynacji  oraz  monitorowania  i  nadzoru  nad  prawidłowością  działań  w  Projekcie,

6)  systematycznego  monitorowania  przebiegu  realizacji  Projektu  oraz  pomiaru  wartości

wskaźników  osiągniętych  dzięki  realizacji  Projektu,  zgodnie  z  określonymi  wskaźnikami

monitoringowymi dla Projektu,

7) zapewnienia sprawnego obiegu informacji w Projekcie,

8)  niezwłocznego  przekazania  informacji  w  formie  pisemnej,  w  przypadku  wystąpienia

jakichkolwiek zdarzeń lub okoliczności mogących spowodować niewykonanie lub opóźnienie w

realizacji zadań w ramach Projektu,

9)  współpracy z  podmiotami  zewnętrznymi,  w  szczególności  z  Instytucją  Wdrażającą  i

Zarządzającą na wszystkich etapach realizacji Projektu, w tym w zakresie kontroli prawidłowej

realizacji Projektu,

10) gromadzenia i archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia

2020 r.,

11) prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu,

12)  prowadzenia  działań  informacyjno-promocyjnych  zgodnie  z  wytycznymi  Programu

Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  w  tym  udostępnienia Szkołom  wzorów obowiązujących

logotypów  oraz  dostarczenia materiałów na  potrzeby  oznakowania  pomocy  dydaktycznych

zakupionych w ramach Projektu,

13) realizacji działań zgodnie z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej. 

§9

Zobowiązania Szkół przy realizacji Projektu:



1. Szkoły zobowiązują się do:

1)  wyznaczenia  jednej  osoby,  która będzie bezpośrednio  odpowiedzialna za  koordynację

Projektu na terenie szkoły,

2)  przeprowadzenia  rekrutacji  uczniów  na  zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze  na  podstawie

przeprowadzonej  wstępnej  diagnozy i w ilości zgodnej z deklaracją złożoną  do Beneficjenta

Projektu,

3)  przekazania do Urzędu Miasta  Legionowo elektronicznej  wersji  listy uczniów, o których

mowa w pkt 2 w terminie do 30 września 2013 r.,

4)  bieżącego  informowania  Wykonawcy  usługi  edukacyjnej  i  Urzędu  Miasta  Legionowo  o

rezygnacji ucznia z uczestnictwa w Projekcie,

5) przeprowadzenia rekrutacji  nowego uczestnika  Projektu w przypadku, o którym mowa w

pkt 4, w celu zapewnienia osiągnięcia zakładanych rezultatów Projektu wraz z wypełnieniem i

dostarczeniem do siedziby Urzędu Miasta Legionowo dokumentów, o których mowa w pkt 13,

6) wyznaczenia odpowiedniej liczby uczniów w grupach na poszczególnych zajęciach zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. r. w sprawie zasad

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

szkołach i placówkach,

7) ścisłej współpracy z Wykonawcą usługi edukacyjnej przy opracowaniu harmonogramu zajęć

dydaktyczno-wyrównawczych,  

8) niezwłocznego przekazania Wykonawcy usługi edukacyjnej planu lekcji dla klas I-III,

9) bieżącej współpracy z Urzędem Miasta Legionowo i z Wykonawcą wyłonionym w ramach

przeprowadzonego postępowania przetargowego przy realizacji Projektu,

10) udostępnienia Wykonawcy pozostających na wyposażeniu szkoły programów, materiałów

edukacyjnych, sprzętu oraz pomocy dydaktycznych, z których osoba prowadząca zajęcia będzie

korzystać celem uatrakcyjnienia zajęć i podniesienia ich jakości,

11) wyznaczenia i udostępnia sal na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych zgodnie z

ustalonym i zatwierdzonym przez Dyrektora szkoły harmonogramem zajęć, w tym zapewnienie

sali gimnastycznej na zajęcia gimnastyki korekcyjnej,

12) wyznaczenia i udostępnienia miejsca, w którym będą przechowywane pomoce dydaktyczne

zakupione  w  ramach  Projektu.  Miejsce  będzie  udostępniane  każdorazowo  nauczycielom

prowadzącym zajęcia w ramach Projektu,

13)  zebrania  od  rodziców/prawnych  opiekunów  uczniów,  o  których  mowa  w  pkt  2

wypełnionych Deklaracji uczestnictwa w Projekcie stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego



Regulaminu  i  Oświadczeń  stanowiących  Załącznik nr  2  do  niniejszego  Regulaminu  oraz

przekazanie ich do Urzędu Miasta Legionowo w terminie do 30 października 2013 r.,

14) udostępniania na wniosek Wykonawcy usługi edukacyjnej diagnozy dotyczącej problemów i

potrzeb uczniów, o których mowa w pkt 2 i 5,

15) koordynacji,  monitorowania i  nadzoru nad prawidłowością podejmowanych przez siebie

zadań w  ramach Projektu,

16)  udzielenia na  pisemny  wniosek  Urzędu  Miasta  Legionowo  lub  Instytucji

Wdrażającej/Zarządzającej informacji i wyjaśnień, w tym dokumentacji związanej z realizacją

Projektu,

17)  wywieszenia  na  terenie  szkoły  w  widocznym  miejscu  harmonogramu  zajęć,  o  którym

mowa  w pkt 7 zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

18)  informowania  Wykonawcy co  najmniej  z  jednodniowym wyprzedzeniem o  zmianie  sal

wyznaczonych do prowadzenia zajęć w ramach Projektu,

19) umieszczenia obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących Projektu, w tym:

diagnozach uczniów objętych projektem i pomocach dydaktycznych,

20)  przechowywania  dokumentacji  związanej  z  realizacją  Projektu  (  tj.wstępne  diagnozy

uczniów, korespondencja z Urzędem Miasta Legionowo i z Wykonawcą usługi edukacyjnej), do

dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo,

21)  niezwłocznego przekazywania informacji  w formie  pisemnej,  w przypadku  wystąpienia

jakichkolwiek zdarzeń lub okoliczności mogących spowodować niewykonanie lub opóźnienie w

realizacji zadań w ramach Projektu. 

§10

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi  w życie  z  dniem jego podpisania  i  obowiązuje  do  czasu

zakończenia realizacji projektu.

2.  Niniejszy Regulamin zatwierdza i zmienia Prezydent Miasta Legionowo.

3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

4. Aktualna  treść  Regulaminu  będzie  dostępna  na  oficjalnej  stronie  internetowej  Urzędu

Miasta  Legionowo:  www.legionowo.pl oraz  w  sekretariatach  szkół  podstawowych

biorących udział w projekcie.


