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Regulamin Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości 

 działającego przy ……………………………………………………… 

 

1. Regulamin określa organizację oraz zasady funkcjonowania Szkolnego Klubu 

Przedsiębiorczości zwanego dalej SzKP.  

2. SzKP zostaje utworzony w związku z realizacją Projektu „STARTER-MŁODZI W BIZNESIE” 

(Poddziałanie 2.2.1 PO KL) realizowanego przez Wyższą Szkołą Gospodarki w partnerstwie 

z  Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy oraz Urzędem Miasta 

Bydgoszczy w okresie od 01.06.2011 r. do 30.09.2012 r. 

3. SzKP powołuje się na czas od września 2011 do czerwca 2012 r. Siedzibą SzKP jest szkoła, 

w której Klub został powołany. 

4. Szkoła zapewnia ciągłośd funkcjonowania Klubu w okresie realizacji projektu, przez co 

rozumie się: 

a. udział uczniów w spotkaniach Klubu 

b. udostępnienie pomieszczeo na cotygodniowe spotkania Klubu oraz organizację 

szkoleo i seminariów informacyjnych  

c. udostępnienie sprzętu multimedialnego (rzutnik, kompatybilny z rzutnikiem 

komputer) 

5. Dyrekcja szkoły, wybranej na siedzibę Klubu, powołuje nauczyciela, a Polskie Towarzystwo 

Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy zatwierdza wybór, do pełnienia funkcji Lokalnego 

Opiekuna Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości. Lokalny Opiekun SzKP odpowiedzialny jest za 

organizację pracy SzKP zgodną z założeniami Program promującego postawy przedsiębiorcze 

i wspierające rozwój przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na 

elementy Programu składają się: 

a. cotygodniowe spotkania SzKP, w wymiarze 2 godz. lekcyjne każde; 

b. cykl 5 szkoleo, organizowanych w ramach spotkao Klubu, obejmujący następujące 

zagadnienia: Wyznaczanie celów i kreatywnośd, Zakładanie i prowadzenie własnej 

działalności gospodarczej w krajach EU, Skuteczna sprzedaż i marketing, 

Profesjonalny biznes plan, Zarządzanie finansami i rachunkowośd przedsiębiorstw; 

c. dwa spotkania informacyjne z możliwością szerokiego udziału społeczności szkolnej 

tj. uczniów niebędących członkami SzKP oraz kadry pedagogicznej, poświęcone 

tematyce: Kobieta na rynku pracy oraz Możliwości pozyskania środków zewnętrznych 

na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej; 

d. indywidualny mentoring w zakresie budowania kariery biznesowej, w wymiarze 5 h 

dla każdego członka SzKP;  
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6. Lokalny Opiekun czuwa nad organizacją pracy SzKP, odpowiada za dokumentację projektową, 

prowadzenie bieżącego monitoringu i współpracę z projektodawcą na rzecz osiągnięcia 

wskaźników projektu określonych na poziomie ukooczenia przez 15 uczniów pełnego cyklu 

wsparcia w ramach spotkao Klubu. W przypadku nieosiągnięcia wskaźników zastosowanie 

może mied reguła proporcjonalności zgodna z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach PO KL.   

7. Lokalny opiekun zobowiązany jest do pozostawania w bieżącym kontakcie telefonicznym 

i mailowym z Projektodawcą.  

8. Szczegółowy zakres odpowiedzialności i obowiązków Lokalnego Opiekuna reguluje zakres 

obowiązków Lokalnego Opiekuna Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości.  

9. Jako członków SzKP rekrutowad można uczniów spoza szkoły będącej siedzibą Klubu tj. 

uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych z regionu. Minimalną ilośd członków Klubu 

określono na poziomie 15 osób, w tym minimum 9 kobiet i 6 mężczyzn. Maksymalna liczba 

członków wynosid może 20 osoby. 

10. Każdy uczestnik SzKP ma obowiązek ukooczenia pełnego cyklu wsparcia realizowanego w 

ramach spotkao Klubu, jako Program promującego postawy przedsiębiorcze i wspierającego 

rozwój przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przez pełen cykl 

wsparcia rozumie się: 

 uczestniczenie w cotygodniowych spotkaniach Klubu, na poziomie min. 70% 

obecności 

 udział w min. 4 z 5 zaplanowanych w projekcie szkoleo z zakresu tworzenia 

profesjonalnego biznes planu 

 udział w min. 1 z 2 zaplanowanych w projekcie seminariów informacyjnych 

skierowanych do całej społeczności szkolnej 

 odbycie indywidualnego doradztwa w wymiarze 5 h dla każdego członka Klubu 

11. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji ucznia z projektu zastosowana może zostad 

koniecznośd zwrotu kosztów uczestnictwa.  

12. Udział uczestników SzKP we wsparciu dokumentowany będzie przez Lokalnego Opiekuna 

SzKP za pomocą deklaracji uczestnictwa w projekcie, „pre” i „post” testów, ankiet oraz list 

obecności obejmujących każdy z elementów wsparcia składający się na Program promujący 

postawy przedsiębiorcze. Dokumenty te będą przesyłane do Projektodawcy na koniec 

każdego miesiąca działalności Klubu. 

13. Na potrzeby realizacji Programu kształtującego postawy przedsiębiorcze, SzKP otrzymuje 

wsparcie dodatkowe w postaci zestawu do gry Cashflow 101 oraz dostępu dla uczestników 

Klubu do specjalistycznego portalu internetowego www.twojbiznes.byd.pl  
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14.  Zestaw gry Cashflow przekazany zostaje Lokalnemu Opiekunowi SzKP za potwierdzeniem 

odbioru na czas realizacji projektu. Opiekun odpowiada za właściwe i zgodne 

z przeznaczeniem użytkowanie gry oraz zobowiązany jest do dochowania należytej dbałości 

o jej stan techniczny.  

15. Na portalu internetowym projektu pod adresem www.twojbiznes.byd.pl zamieszczane będą 

specjalistyczne materiały stanowiące uzupełnienie tematyki spotkao SzKP.  

16. Członkowie Klubu posiadad będą swobodny dostęp do treści i materiałów publikowanych na 

portalu w myśl rozumienia przepisów o prawach autorskich.  

17. W celu pomiaru rezultatów projektu będą przeprowadzane ankiety i testy wiedzy z zakresu 

poruszanej tematyki, przed i po każdym bloku szkoleniowym/seminarium. 

18. Projektodawca zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji na temat działalności 

SzKP do właściwych Instytucji Wdrażających Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz 

przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 1997 r. 

19. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje od 

momentu opublikowania. Ewentualne zmiany zostaną podane do wiadomości SzKP 

z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

20. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 września 2011 r.  

 

http://www.twojbiznes.byd.pl/

