
                                                                                                 „CZAR LICZB W BUDOWNICTWIE” 

                                                                                                     Projekt dofinansowała Fundacja mBanku 

 

 

 

 

Regulamin projektu 

 „CZAR LICZB W BUDOWNICTWIE” 

  

 

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Czar liczb w budownictwie”. Projekt ten jest realizowany 
przez Stowarzyszenie Sympatyków Budowlanki „Azymut+” dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. 
 
 

§ 1 – Informacje ogólne 
 

1. Projekt rozpisany jest przez Stowarzyszenie Sympatyków Budowlanki „Azymut+”, a przeznaczony dla uczniów 
Technikum Budowlanego w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy o specjalności: technik budownictwa, technik 
geodeta, technik renowacji elementów architektury. 
2. Projekt dofinansowany jest przez Fundację mBanku.  
3. Okres realizacji projektu: od 5.09.2017 r. do 15.12.2017 r.  
4. W projekcie może wziąć udział grupa 15 uczniów.  
 
 

§ 2 – Cele projektu 
 

1. Powiązanie teorii z praktyką. 
2. Połączenie matematyką kilku specjalności kształcenia zawodowego: technik budownictwa, technik geodeta oraz 
technik renowacji elementów architektury. 
3. Zastosowanie matematyki przestrzennej i płaskiej w otoczeniu.  
4. Kreatywne odnajdywanie ładu matematycznego w obiekcie oraz jego otoczeniu.  
5. Wykonanie prawidłowych pomiarów rzeczywistych w celu wyznaczenia danych wielkości matematycznych. 
6. Wykreślenie elementów budynku w odpowiedniej skali. 
7. Przedstawienie zebranych informacji matematycznych i graficznych w postaci plansz utworzonych z wykorzystaniem 
technologii informacyjnej. 
8. Utworzenie z uczestników projektu grupy edukatorów przekazujących rówieśnikom zdobyte wiadomości                         
i umiejętności. 
 
 

§ 3 – Prace projektowe 
 

1. Projekt polega na przedstawieniu Zespołu Pałacowo - Parkowego w Lubostroniu, położonego na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego, za pomocą elementów matematyki. 
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2. Finalne prace będą zawierać dane uwzględniające:  

 informacje pozyskane o obiekcie z lokalnych instytucji państwowych, stowarzyszeń oraz kustosza, 

 wykonane pomiary terenowe oraz wewnętrzne obiektu z wykorzystaniem sprzętu pomiarowego i mapki 
sytuacyjnej terenu, 

 plan obiektu,  

 rodzaj brył oraz figur geometrycznych w danym obiekcie, 

 kubaturę obiektu, jego powierzchnię, powierzchnię dachu, itp. 

 rodzaje elementów konstrukcyjnych, 

 rodzaje elementów architektonicznych i dekoracyjnych, 

 dokumentację graficzną oraz fotograficzną. 
3. Zebrane dane zostaną przedstawione w postaci plansz – efekt finalny przedsięwzięcia. 
4. Zespół projektowy przeprowadzi warsztaty i konkurs dla rówieśników w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy  
w celu: 

 zapoznania z Zespołem Pałacowo - Parkowym w Lubostroniu, 

 uświadomieniem obecności matematyki w życiu codziennym oraz otaczającym nas świecie. 
 
 

§ 4 – Uczestnicy projektu 
 

1. Do projektu mogą przystąpić uczniowie klas II – IV Technikum Budowlanego w Zespole Szkół Budowlanych              
w Bydgoszczy o specjalności: technik budownictwa, technik geodeta, technik renowacji elementów architektury. 
 
 

§ 5 – Koszty projektu dla uczestników 
 

1. Uczestnicy nie ponoszą kosztów związanych z realizacją projektu – projekt jest dofinansowany przez fundację 
mBanku. 
2. Uczestnicy zostaną zaopatrzeni w niezbędne materiały potrzebne do realizacji projektu. 
3. Uczestnicy zostaną zaopatrzeni w przedmioty reklamujące projekt: koszulki, breloczki, długopisy, ołówki. 
 
 

§ 6 – Terminarz projektu 
 

1. Okres realizacji projektu: od 5.09.2017 r. do 15.12.2017 r.: 
a. wrzesień 2017r. 

 promocja projektu na terenie Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy,  

 rekrutacja uczestników projektu,  

 przeprowadzenie testu wstępnego do projektu, 
b. październik 2017 r. 

 spotkanie organizacyjne uczestników projektu,  

 wyjazd do Zespołu Pałacowo - Parkowego w Lubostroniu w dniach 16-17 października 2017 r.,  

 spotkanie zespołu w celu podsumowania wyjazdu, 
c. listopad 2017 r.  

 wykonanie plansz finalnych projektu pod nadzorem nauczycieli matematyki,  

 test końcowy dla uczestników sprawdzający przyrost wiadomości i umiejętności, 
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d. grudzień 2017 r. 

 przeprowadzenie przez zespół projektowy (zespół edukatorów) warsztatów oraz konkursu                     
o omawianym obiekcie dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy,  

 przekazanie wykonanych plansz do Zespołu Pałacowo - Parkowego w Lubostroniu,  

 podsumowanie i rozliczenie projektu. 
 
 

§ 7 – Kryteria kwalifikacyjne 
 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:  

 zapoznanie się z regulaminem projeku (dostępny na stronie internetowej szkoły oraz u nauczycieli matematyki 
w ZSB),  

 wypełnienie oraz oddanie do nauczycieli matematyki formularza zgłoszeniowego do projektu (dostępny na 
stronie internetowej szkoły oraz u nauczycieli matematyki w ZSB),  

 przystąpienie do testu wstępnego, 

 uzyskanie pozytywnej kwalifikacji Komisji Rekrutacyjnej. 
 
 

§ 8 – Rekrutacja uczestników projektu 
 

1. Rekrutacja prowadzona będzie przez Komisję Rekrutacyjną w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy.  
2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą nauczyciele matematyki z Zespołu Szkół Budowlanych.  
3. Z działań Komisji Rekrutacyjnej zostaje sporządzony protokół.  
4. Terminarz rekrutacji uczniów:  

 złożenie formularza zgłoszeniowego do nauczycieli matematyki do dnia 27 września 2017 r. 

 przystąpienie do testu wstępnego w dniu 28 września 2017r. 
5. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły.  
6. W rekrutacji mogą brać udział uczniowie:  

 którzy wyrażają chęć uczestnictwa w projekcie,  

 klas Technikum Budowlanego o specjalności: technik budownictwa, technik geodeta, technik renowacji 
elementów architektury.  

7. Podstawą kwalifikacji ucznia jest suma punktów otrzymanych za:  

 test wstępny sprawdzający wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie obliczeń matematycznych niezbędnych 
na przedmiotach zawodowych (0-6 pkt),  

 średnią ocen na świadectwie ukończenia klasy w roku szkolnym 2016/2017 (0-6 pkt), 

 ocenę z matematyki na świadectwie ukończenia klasy w roku szkolnym 2016/2017 (0-6 pkt), 

 ocenę z zachowania na świadectwie ukończenia klasy w roku szkolnym 2016/2017 (0-6 pkt), 

 frekwencję na zajęciach w roku szkolnym 2016/2017 (0-6 pkt). 
8. Łącznie do zdobycia są 24 punkty. Suma zdobytych punktów decyduje o miejscu kandydata na liście. Spośród 
wszystkich kandydatów komisja rekrutacyjna wybierze osoby z największą ilością punktów. Na podstawie sumy 
uzyskanych punktów komisja sporządzi dwie listy uczniów (główną i rezerwową). W przypadku zdarzenia losowego lub 
niezdyscyplinowanego zachowania się ucznia umieszczonego na liście głównej, zostanie on wykluczony z projektu,  
a prawo do uczestnictwa w projekcie uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności.  
9. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona. 
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10. Decyzja komisji rekrutacyjnej i przygotowanie ostatecznej listy uczestników projektu oraz listy rezerwowej zostanie 
ogłoszona do dnia 30 września 2017 r.  
11. Lista uczestników wraz z listą rezerwową zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
szkoły.  
12. W rekrutacji zostanie zachowana zasada równości szans między kobietami i mężczyznami.  
 
 

§ 9 – Obowiązki uczestników projektu 
 

W trakcie trwania projektu uczeń zobowiązuje się: 

 uczestniczyć we wszystkich spotkaniach dotyczących realizacji projektu organizowanych na terenie Zespołu 
Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, 

 uczestniczyć w wyjeździe do Zespołu Pałacowo - Parkowego w Lubostroniu, 

 wykonywać wszystkie prace związane z realizacją projektu, 

 przestrzegać określonych terminów realizacji projektu, 

 swoje zachowanie dostosować do przepisów porządkowych zarówno w Zespole Szkół Budowlanych, jak  
       i podczas wyjazdu do Zespołu Pałacowo - Parkowego w Lubostroniu. 

 
 

§ 10 – Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie 
 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej jeśli:  

 Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Stowarzyszenia Sympatyków Budowlanki „Azymut+” lub 
nauczycieli matematyki Zespołu Szkół Budowlanych w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu 
rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana 
przez rodzica/opiekuna prawnego);  

 Rezygnacja w trakcie trwania projektu jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub 
zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja 
musi być na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji (np. zwolnienie lekarskie) 
w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.  

2. Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skreślenia ucznia z listy uczestników projektu w przypadku 
naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.  
3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia ucznia z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie osoba 
z listy rezerwowej.  
 
 

§ 11 – Postanowienia końcowe 
 

1. Informacje dotyczące organizacji projektu oraz jego realizacji na bieżąco umieszczane są na: stronie internetowej 
Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy www.zsb.bydgoszcz.pl, portalu społecznościowym fb ZSB oraz grupie 
projektowej, prezentacji multimedialnej wyświetlanej na parterze oraz tablicy ogłoszeń. 
2. Dodatkowych informacji na temat projektu udzielają nauczyciele matematyki w Zespole Szkół Budowlanych.  

 

 

 

 

http://www.zsb.bydgoszcz.pl/

