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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA UCZNIÓW W PROJEKCIE 

 

 

§ 1. INFORMACJE O PROJEKCIE  

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji 

Uczestników w projekcie: „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”, zwanym dalej Projektem, 

ich obowiązki, a także etapy wsparcia przewidzianego w ramach Projektu. 

2. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Oś Priorytetowa 

10 Innowacyjna Edukacja, Działanie: 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2. 

Kształcenie ogólne. 

3. Celem Projektu jest wdrożenie wysokiej jakości edukacji przygotowującej do 
przedsiębiorczości i innowacyjności niezbędnej do rozwoju społecznego i gospodarczego 
regionu w liceach i technikach województwa kujawsko-pomorskiego poprzez rozwój 
kompetencji kluczowych uczniów oraz kompetencji nauczycieli i pracowników pedagogicznych.   
4. Szczegółowe cele Projektu to:  
1) zachęcenie uczniów do większego zainteresowania naukami ścisłymi i fascynacji 
przedmiotami technicznymi poprzez popularyzację nauki, wykorzystanie metod 
doświadczalnych oraz pokazanie związku między nauką a techniką;  
2) motywowanie uczniów do wyboru profilowanej ścieżki kształcenia i studiów na kierunkach 
technicznych i ścisłych, zapewniających zatrudnienie;  
3) przełamanie stereotypów dot. nauk ścisłych; 
4) wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży, zwłaszcza z mniejszych miejscowości i terenów 
wiejskich, która zyska dostęp do atrakcyjnej oferty edukacyjnej; 
5) zastępowanie przez nauczycieli tradycyjnych metod nauczania metodami nowoczesnymi 
stawiającymi ucznia w centrum procesu edukacyjnego, aktywizującymi go do działania, 
stawiającymi mu wyzwania i pozwalającymi na rozwijanie jego indywidualnych talentów; 
6) podniesienie kompetencji nauczycieli i pracowników pedagogicznych w zakresie korzystania 
z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych, w tym w zakresie tematyki zajęć 
ICT dla uczniów, aby przygotować nauczycieli i pracowników pedagogicznych  
do współprowadzenia zajęć oraz opieki merytorycznej nad uczniami; 
7) wzrost kompetencji cyfrowych uczniów oraz lepsze przygotowanie uczniów do stosowania 
narzędzi TIK w życiu codziennym i w przyszłym życiu zawodowym; 
8) wyższe wyniki egzaminów maturalnych. 
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 § 2. WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

1. Uczestnikiem projektu mogą być wyłącznie uczniowie klas I – III Liceum Ogólnokształcącego 

w Barcinie, którzy:  

1) dostarczą pełną wymaganą dokumentację wskazaną na stronie internetowej Projektu;  

2) złożą formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1); 

3) formularze będą wypełniane przez uczniów w elektronicznym generatorze dostępnym  

na stronie internetowej Projektu, który będzie gromadził dane uczestników wyłącznie  

na potrzeby realizacji Projektu, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych 

osobowych, RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego 

dotyczącego ochrony danych osobowych. Po wygenerowaniu i przesłaniu dokumentów                        

w elektronicznym generatorze podpisane przez uczniów bądź uczniów wraz                                          

z rodzicami/opiekunami prawnymi (w przypadku ucznia niepełnoletniego w dniu 

wypełniania deklaracji), dokumenty muszą być dostarczone do biura Projektu. 

Dostarczenie prawidłowo wypełnionego kompletu wymaganych dokumentów w wersji 

elektronicznej i papierowej jest warunkiem przystąpienia do Projektu; 

4) o zakwalifikowaniu ucznia do Projektu będzie decydować komisja rekrutacyjna powołana 

przez dyrekcję w każdej szkole, składająca się z min. 3 osób, które ustanowią dla szkoły 

regulamin rekrutacji uczniów oraz kryteria naboru dla każdego rodzaju wsparcia 

realizowanego w ramach Projektu zgodnie z niniejszymi Zasadami. 

 

2. Rekrutacja odbędzie się z zachowaniem:  

1) jasnych, przejrzystych i ogólnodostępnych zasad przedstawionych powyżej zapewniając tym 

równy dostęp do informacji;  

2) zasad rekrutacji eliminujących wszelkie formy dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, 

wyznanie, przynależność rasową, miejsce zamieszkania, pochodzenie, religię, 

niepełnosprawność, orientacje seksualną, sytuację materialną;  

3) zasady równości szans kobiet i mężczyzn;  

4) zasady przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych osobowych. 
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§ 3. ZASADY REKRUTACJI  

 

1. Rekrutacja uczniów do projektu będzie prowadzona osobno na każdą formę wsparcia: 

 

1) koło programistów; 

2) koło naukowo-techniczne; 

3) koło matematyczne z elementami informatyki i przedsiębiorczości; 

4) warsztaty naukowe w centrum nauki w regionie; 

5) wakacyjne obozy naukowe w centrum nauki w regionie; 

6) kurs języka angielskiego. 

2. Rekrutacja uczniów do udziału w projekcie - wakacyjne obozy naukowe w centrum nauki       

w regionie -  będzie prowadzona w terminie od 8 maja 2019 roku do  17 maja 2019 roku.  

3. Do projektu zrekrutowanych zostanie 20 uczniów z  Liceum Ogólnokształcącym                                 

w Barcinie  

4. Komisja rekrutacyjna w danej szkole podczas kwalifikowania ucznia do wsparcia weźmie 

pod uwagę przewidywany czas trwania zajęć, obozu czy warsztatów. Istotne jest, aby uczeń 

pozostawał uczniem danej szkoły do momentu, aż zakończy on pełny cykl danego wsparcia. 

5. Dla każdego ucznia komisja rekrutacyjna wypełni Oświadczenie o spełnieniu kryteriów 

uprawniających do otrzymania wsparcia w ramach projektu Region Nauk Ścisłych II - edukacja 

przyszłości, stanowiące (załącznik nr 2) do niniejszych Zasad. Oświadczenie musi być 

dołączone w formie papierowej do pozostałych dokumentów rekrutacyjnych uczniów                         

i przekazane wraz z nimi do biura Projektu. 

4. Formularz rekrutacyjny uczestnicy otrzymają od szkolnego koordynatora.  

5. Ogłoszenie o terminie oraz miejscu składania dokumentów rekrutacyjnych zamieszczone 

zostanie na tablicach ogłoszeń oraz na stronach internetowych szkoły.  

6. Dokumenty złożone po terminie naboru lub niekompletne nie będą rozpatrywane.  

7. Weryfikacja dokumentów dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której 

wchodzą: dyrektor szkoły, nauczyciele prowadzący daną formę wsparcia. Z działań komisji 

zostanie sporządzony protokół (załącznik nr 3).  

8. Kryteria dostępu uczniów/uczennic do poszczególnych zajęć w ramach projektu:  

1) status uczestnika (uczeń/uczennica danej szkoły);  
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2) miejsce zamieszkania (gmina Barcin);  

3) ocena predyspozycji i potrzeb rozwojowych (ocena wychowawcy: wysoka 4 pkt średnia 2 

pkt niska 0 pkt);  

4) ocena śródroczna/roczna z przedmiotu związanego tematycznie z zajęciami, na które 

zgłasza się uczeń (dokonuje wychowawca 0-5 pkt); 

5) samoocena motywacji (0 brak, jest 1 pkt); 

6) sukcesy ucznia w nauce, udział w olimpiadach, konkursach, kołach zainteresowań itp. 

(dokonuje komisja 0-2 pkt); 

7) uczniowie biorący udział w kursie języka angielskiego będą wybrani na podstawie 

najwyższych na poziomie szkoły ocen z języka angielskiego oraz prac w języku angielskim wg 

kryteriów przygotowanych w ramach Projektu. 

8) podanie danych osobowych i adresowych;  

9) złożenie stosownych oświadczeń;  

10) dotrzymanie terminu;  

11) złożenie wymaganych podpisów.  

9. Do objęcia wsparciem w ramach projektu zostaną zakwalifikowani uczennice/uczniowie, 

którzy spełnią powyższe wymagania. Na ich podstawie powstaną listy uczestników projektu 

(załącznik nr 4).  

10. W przypadku, gdy liczba osób przewyższy liczbę miejsc utworzone zostaną listy 

rezerwowe (załącznik nr 5), a w przypadku takiej  samej  ilości punktów                                                  

o zakwalifikowaniu zdecyduje data złożenia.  

11. Objęcie wsparciem w ramach projektu uczniów z listy rezerwowej możliwe jest                               

w przypadku rezygnacji udziału w projekcie przez innego uczestnika.  

13. Zatwierdzenie list następuje w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia 

przyjmowania wniosków. Wyniki rekrutacji i wykaz uczniów (załącznik nr 5) realizujących 

zajęcia zostaną zamieszczone na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych obu szkół.  
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14. W przypadku mniejszego niż zakładane zainteresowania uczniów udziałem w projekcie, 

zostanie ogłoszona dodatkowa rekrutacja, która będzie trwała do czasu zrekrutowania pełnej 

liczby uczestników.  

§ 4. PRAWA UCZESTNIKÓW PROJKETU 

Uprawnienia i obowiązki uczestnika Projektu. 

 

1. Uczestnik jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie. 

2. Uczestnik jest zobowiązany do udostępnienia swoich danych osobowych na potrzeby 

rozliczenia Projektu w zakresie wymaganym przez Instytucję Zarządzającą.  

3. Uczestnik zobowiązuje się do składania oświadczeń zgodnych z prawdą w zakresie 

pobieranych od niego informacji w związku z uczestnictwem w Projekcie.  

4. Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzania swojego uczestnictwa w zajęciach na liście 

obecności.  

5. Projektodawca dopuszcza nieobecność uczestnika na zajęciach spowodowaną chorobą 

lub ważnymi sytuacjami losowymi. Zaistnienie takiego faktu wymaga złożenia pisemnego 

usprawiedliwienia z oświadczeniem o przyczynach nieobecności, podpisanego przez 

uczestnika Projektu lub jego rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku ucznia 

niepełnoletniego). 

6. Uczestnik projektu w uzasadnionych przypadkach ma prawo rezygnacji z uczestnictwa  

w Projekcie. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych 

do udziału w Projekcie, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

7. W przypadku rezygnacji danej osoby z uczestnictwa w Projekcie należy o tym fakcie 

niezwłocznie poinformować biuro Projektu. 

8. Uczestnik zobowiązany jest do udzielania Wnioskodawcy informacji i wypełnienia ankiet 

przedłożonych w ramach Projektu służących badaniu osiągnięcia wskaźników projektowych w 

terminie do 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie. 

9. Uczestnik zobowiązany jest do udostępnienia Wnioskodawcy danych dotyczących jego 

statusu na rynku pracy w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie.  

10. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku (utrwalonego na 

zdjęciach oraz filmach na różnych nośnikach informacji) do potrzeb tworzenia materiałów 

informacyjno-promocyjnych w ramach Projektu, chyba, że zastrzeże na piśmie, że nie zgadza 

się na wykorzystanie swojego wizerunku w wyżej wymienionych celach. 
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……………………………………….                              Załącznik nr 2 

pieczęć szkoły 

……………………………………….        

nazwa szkoły 

OŚWIADCZENIE 

o spełnieniu kryteriów uprawniających do otrzymania wsparcia w ramach projektu  
Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości 

 

Rodzaj wsparcia: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko ucznia: 

………………………………………………………………………………………………………………….  

Informacje o uczniu1: 

…………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczamy, że uczeń spełnia kryteria uprawniające do udziału w ww. zajęciach zgodnie z 
regulaminem rekrutacji dla ww. wsparcia.   
 

   

…………….………………………….. 

Miejscowość i data 

 1.……………………………………….. 

2……………………………………….. 

3……………………………………….. 

Podpisy członków komisji 
rekrutacyjnej 

 

                                                           
1 Opis powinien zawierać informacje o uczniu związane z wybranym wsparciem zgodnie z kryteriami uprawniającymi do udziału określonymi 

w szkolnym regulaminie rekrutacji uczniów do projektu w ramach tego rodzaju wsparcia.  
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                                                                                                                                                                             Załącznik nr 3 

PROTOKÓŁ   

Z REKRUTACJI UCZNIÓW DO PROJEKTU  

  

 „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości” 

  

  

1. W dniu ……….......................................................  

  

2. W …………………………………………………  
                                                            (nazwa szkoły)    

3. Komisja Rekrutacyjna w składzie:  

…...........................................................................................  

…...........................................................................................  

…...........................................................................................  

  

przeprowadziła zgodnie z przyjętymi kryteriami udziału uczniów w projekcie rekrutację 

uczniów.   

   

4. Po przeanalizowaniu ……….. formularzy rekrutacyjnych do wymienionych w Regulaminie 

zajęć realizowanych w ramach projektu zakwalifikowano ……….  uczniów (w załączeniu listy 

rankingowe i rezerwowe do danego rodzaju wsparcia).  

  

5. Uwagi:  

……………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………….  

   

Podpisy Członków komisji:  

 

……………………………………………………  

  

……………………………………………………  

  

…………………………………………………… 

                       Załącznik nr 4 
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LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU  
„Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości” 

  

zakwalifikowanych do    

  

 ………………………………………………............................................................................  

(nazwa formy wsparcia)  

  

realizowanych w Liceum Ogólnokształcącym w Barcinie.  

  

  

Lp.  Imię i Nazwisko   Klasa  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  

  

Podpisy Członków komisji:  

 

……………………………………………………  

  

……………………………………………………              
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                                                                                                                      Barcin, ………………………….  

                       Załącznik nr 5 

LISTA REZERWOWA 

  

UCZESTNIKÓW PROJEKTU  
  

„Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości” 

  

………………………………………………............................................................................  

(nazwa formy wsparcia)  

  

realizowanych w Liceum Ogólnokształcącym w Barcinie.  

Lp.  Imię i Nazwisko   Klasa   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

Podpisy Członków komisji:  

……………………………………………………  

……………………………………………………  

  .................................................... 

  
  

Barcin, ………………………….  
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU UCZNIA W PROJEKCIE   
 w .............................................................................................................................  

(nazwa szkoły)  

   Lp  Nazwa    

Dane uczestnika  

1  Imię    

2  Nazwisko    

3  PESEL    

4  Płeć    

5  Wykształcenie    

Dane kontaktowe 

uczestnika  

6  Województwo    

7  Powiat    

8  Gmina    

9  Miejscowość    

10  Ulica    

11  Nr budynku    

12  Nr lokalu    

13  Kod pocztowy    

14  Telefon kontaktowy    

15  Adres e-mail    

16  Data rozpoczęcia udziału we wsparciu    

  

2. W roku szkolnym 2018/2019  jest uczniem/uczennicą klasy..............................................................  

3. Zgłaszam chęć uczestnictwa w następujących zajęciach w ramach 

projektu:........................................................................................................................................  
4. Oświadczam pod odpowiedzialnością karną, że dane przedłożone w niniejszym formularzu  są zgodne ze 

stanem faktycznym.  

5. Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie na dzień złożenia formularza 

rekrutacyjnego.    

6. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i zobowiązuję się do przestrzegania jego  postanowień.   

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji zgodnie  z zapisami prawa oraz 

wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w działaniach informacyjno-promocyjnych 

związanych z rekrutacją do projektu.  

         ..............................................                                                ....................................................   
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                                  (czytelny podpis ucznia)           

 

 

Data wpływu formularza           Podpis osoby przyjmującej  
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