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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

„Szkoła kompetencji – podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej  

w Powiecie Ząbkowickim”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  

na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

§  1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i udzielania wsparcia w ramach projektu. 

2. Projekt „Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie 

Ząbkowickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

na lata 2014 – 2020 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Oś Priorytetowa: 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 

jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej  

i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne. 

3. Projekt realizowany jest przez Powiat Ząbkowicki od 30.11.2018 r. do 30.11.2020 r. 

4. Działania będą realizowane dla Beneficjentów ostatecznych, wybranych zgodnie  

z niniejszymi zasadami w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły  

w Ząbkowicach Śląskich, Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach 

Śląskich, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki.  

5. Rekrutacja jest zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans  

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 

6. Rekrutacja odbywa się na terenie szkół, o których mowa w ust. 4, biorących udział w projekcie 

zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

7. Dokumentację oraz inne informacje związane z rekrutacją gromadzi się w biurach projektu 

szkół, o których mowa w ust. 4: 

 Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich,  

ul. Wrocławska 17, 57-200 Ząbkowice Śląskie, 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach, 

ul. Wojska Polskiego 3, 57-220 Ziębice, 

 Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich, 

ul. Powstańców Warszawy 8c, 57-200 Ząbkowice Śląskie.   

 

§ 2 

Cel projektu 

Celem głównym projektu jest: podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w szkołach Powiatu 

Ząbkowickiego poprzez: 

 zwiększenie wykorzystania narzędzi TIK i innowacyjnych metod w procesie kształcenia oraz 

 realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia uczniów  

w zakresie kompetencji kluczowych na rynku pracy tj. języków obcych, matematyki i nauk 
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przyrodniczych, a także kompetencji miękkich tj. kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej  

i umiejętności autoprezentacji. 

§ 3 

Zakres wsparcia 

1. Projekt, o którym mowa w § 1 ust. 2, obejmuje wsparcie skierowane do: 

1.1. uczennic i uczniów szkół, o których mowa w § 1 ust. 4 w następujących zadaniach: 

a. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów mających trudności w spełnianiu 

wymagań edukacyjnych z przedmiotów: matematyka, język angielski, język niemiecki. 

b. Dodatkowe zajęcia rozwijające realizowane z wykorzystaniem narzędzi TIK zakupionych  

w ramach projektu z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, j. 

angielski, j. niemiecki, programowanie robotów.  

c. Zajęcia z autoprezentacji i wystąpień publicznych. 

d. Warsztaty – kształtowanie właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy 

zespołowej). 

1.2. nauczycielek i nauczycieli szkół, o których mowa w § 1 ust. 4 w następujących zadaniach: 

a. Szkolenie metodyczne z zakresu wykorzystania narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć w szkołach 

ponadgimnazjalnych. 

b. Szkolenie metodyczne z podstaw kreatywnego uczenia w dzisiejszej szkole. 

c. Szkolenie metodyczne z autoprezentacji i wystąpień publicznych. 

2. Wykaz zajęć, o których mowa powyżej, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

 

§ 4 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja na wszystkie zajęcia w projekcie zostanie poprzedzona informacjami o działaniach  

w projekcie przekazanymi za pomocą: 

a) stron internetowych,  

b) wychowawców klas, 

c) tablic ogłoszeń (tablic informacyjnych), 

szkół, o których mowa w § 1 ust. 4. 

2. W szkołach, o których mowa w § 1 ust. 4, utworzone będą punkty informacyjno-rekrutacyjne,  

w których dostępne będą wszelkie informacje dotyczące projektu oraz regulamin rekrutacji, druki 

rekrutacyjne i promocyjne. 

3. Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie w czasie trwania realizacji projektu każdorazowo 

w ciągu 30 dni kalendarzowych przez rozpoczęciem każdego typu/cyklu zajęć.   

4. O zakwalifikowaniu ucznia do projektu w ramach procesu rekrutacji decyduje spełnienie 

następujących warunków formalnych i kryteriów: 

4.1.  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klas pierwszych mających trudności 

w spełnianiu wymagań edukacyjnych z przedmiotów: matematyka, język angielski, język 

niemiecki. 

 zgłoszenie uczestnictwa ucznia w zajęciach poprzez podpisanie przez ucznia/ rodzica/ 

opiekuna prawnego Deklaracji uczestnictwa w projekcie, zgodnie z wzorem, który stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,  

 zgłoszenie udziału w zajęciach poprzez podpisanie przez ucznia/rodzica/opiekuna prawnego 

Zgłoszenia udziału w zajęciach/warsztatach, zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 3 

do niniejszego regulaminu,  

 najniższa średnia ocen z jednego z ww. przedmiotów, do którego uczeń jest rekrutowany (po 

I semestrze roku szkolnego w kolejnych edycjach).  

4.2.  Dodatkowe zajęcia rozwijające dla uczniów szkół, o których mowa w § 1 ust. 4, realizowane  
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z wykorzystaniem narzędzi TIK zakupionych w ramach projektu z przedmiotów: matematyka, fizyka, 

chemia, biologia, geografia, j. angielski, j. niemiecki, programowanie robotów.  

 zgłoszenie uczestnictwa ucznia w zajęciach poprzez podpisanie przez ucznia/rodzica/opiekuna 

prawnego Deklaracji uczestnictwa w projekcie, zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego regulaminu,  

 zgłoszenie udziału w zajęciach poprzez podpisanie przez ucznia/rodzica/opiekuna prawnego 

Zgłoszenia udziału w zajęciach/warsztatach, zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego regulaminu,  

 najwyższa średnia ocen z jednego z ww. przedmiotów, do którego uczeń jest rekrutowany (po  

I semestrze roku szkolnego w kolejnych edycjach). 

4.3. Zajęcia z autoprezentacji i wystąpień publicznych: 

 zgłoszenie uczestnictwa ucznia w zajęciach poprzez podpisanie przez ucznia/rodzica/opiekuna 

prawnego Deklaracji uczestnictwa w projekcie, zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego regulaminu, 

 zgłoszenie udziału w zajęciach poprzez podpisanie przez ucznia/rodzica/opiekuna prawnego 

Zgłoszenia udziału w zajęciach/warsztatach, zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego regulaminu,  

 aktywność ucznia (uczestnictwo ucznia w konkursach, olimpiadach, wydarzeniach z życia szkoły, 

reprezentowanie szkoły na zewnątrz itp.) 

4.4. Warsztaty – kształtowanie właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej): 

 zgłoszenie uczestnictwa ucznia w zajęciach poprzez podpisanie przez ucznia/rodzica/opiekuna 

prawnego Deklaracji uczestnictwa w projekcie, zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego regulaminu,  

 zgłoszenie udziału w zajęciach poprzez podpisanie przez ucznia/rodzica/opiekuna prawnego 

Zgłoszenia udziału w zajęciach/warsztatach, zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego regulaminu,  

 aktywność ucznia (uczestnictwo ucznia w konkursach, olimpiadach, wydarzeniach z życia szkoły, 

reprezentowanie szkoły na zewnątrz itp.). 

UWAGA: Uczeń może być uczestnikiem „zajęć dydaktyczno-wyrównawczych” lub „zajęć rozwijających”  

z jednego przedmiotu oraz dodatkowo może być uczestnikiem „zajęć z autoprezentacji i wystąpień 

publicznych” i/lub „warsztatów – kształtowanie właściwych postaw(kreatywności, innowacyjności, pracy 

zespołowej”. 

5. O zakwalifikowaniu nauczyciela do projektu w ramach procesu rekrutacji decyduje spełnienie  

następujących warunków formalnych i kryteriów: 

5.1. Szkolenie metodyczne z zakresu wykorzystania narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć w szkołach 

ponadgimnazjalnych. 

 zgłoszenie uczestnictwa nauczyciela w zajęciach poprzez podpisanie Deklaracji uczestnictwa 

w projekcie, zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,  

 zgłoszenie udziału w zajęciach poprzez podpisanie Zgłoszenia udziału w szkoleniu 

metodycznym, zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 

5.2. Szkolenie metodyczne z podstaw kreatywnego uczenia w dzisiejszej szkole. 

 zgłoszenie uczestnictwa nauczyciela w zajęciach poprzez podpisanie Deklaracji uczestnictwa  

w projekcie, zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,  

 zgłoszenie udziału w zajęciach poprzez podpisanie Zgłoszenia udziału w szkoleniu 

metodycznym, zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 

5.3. Szkolenie metodyczne z autoprezentacji i wystąpień publicznych. 

 zgłoszenie uczestnictwa nauczyciela w zajęciach poprzez podpisanie Deklaracji uczestnictwa  
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w projekcie, zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,  

 zgłoszenie udziału w zajęciach poprzez podpisanie Zgłoszenia udziału w szkoleniu 

metodycznym, zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 

 

§ 5 

Nabór Uczestników Projektu  

1. Uczestnicy Projektu zostaną wybrani spośród uczniów i nauczycieli szkół wymienionych  

w § 1 ust. 4.  

2. Komisja rekrutacyjna, powołana w każdej ze szkół, o których mowa w § 1 ust. 4  

w składzie: Dyrektor Szkoły, koordynator szkolny, pedagog szkolny kwalifikuje uczestnika do 

udziału w projekcie lub w przypadku braku miejsc określonych w projekcie umieszcza go na liście 

rezerwowej. 

3. Uczeń, nauczyciel, który w wyniku rekrutacji zakwalifikował się do udziału w projekcie, co 

zostanie potwierdzone w protokole z rekrutacji (wzór protokołu stanowi załącznik nr 5) zostaje 

pełnoprawnym uczestnikiem projektu. 

 

§ 6 

Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikowi projektu wsparcia zgodnego z zapisami 

niniejszego Regulaminu i wynikające z wniosku o dofinansowanie projektu. 

2. Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie jest dobrowolne.  

3. Uczestnik projektu jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w projekcie. 

4. Uczestnik projektu zobowiązany jest do rzetelnego uczestnictwa w zajęciach przewidzianych  

w ramach projektu, w wyznaczonych przez szkołę, do której uczęszcza /w której jest zatrudniony, 

terminach.  

5. Uczestnik projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w teście umiejętności dla celów 

monitorowania projektu - badanie kompetencji w momencie przystąpienia do projektu, w 

trakcie realizacji oraz na koniec realizacji projektu.  

6. Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym 

dbania o sprzęt i pomoce wykorzystywane podczas realizacji projektu, a także do stosowania się 

do poleceń wydawanych przez osoby zaangażowane w realizację projektu (dot. zakresu realizacji 

projektu). 

7. Uczestnik projektu może zgłosić informację o specjalnych potrzebach wynikających  

z niepełnosprawności lub innych potrzebach nie wynikających bezpośrednio  

z niepełnosprawności (wzór Informacji stanowi załącznik nr 6).   

8. Beneficjent dopuszcza usprawiedliwione nieobecności uczestnika projektu spowodowane 

chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi.  

9. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika projektu z listy uczestników projektu  

w przypadku: 

 na pisemny (uzasadniony) wniosek ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku ucznia 

niepełnoletniego) lub na pisemny (uzasadniony) wniosek nauczyciela, złożony do dyrektora 

szkoły, który niezwłocznie informuje o tym koordynatora projektu wraz z propozycją osoby  

z listy rezerwowej, która ma przystąpić do projektu, 

 na wniosek osoby prowadzącej zajęcia lub wniosek dyrektora szkoły uzasadniony rażącym 

naruszeniem zasad uczestnictwa w zajęciach,   

 rezygnacji uczestnika projektu z nauki/pracy w szkole biorącej udział w projekcie, na podstawie 

informacji uzyskanej od dyrektora szkoły,    

 w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia ponad 20 % zajęć. 
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§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Zakres wsparcia może ulec zmianie w trakcie realizacji projektu. 

2. O zaistniałych zmianach Beneficjent niezwłocznie poinformuje uczestnika projektu za 

pośrednictwem Dyrektorów szkół, o których mowa w § 1 ust. 4.  

3. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest w szkołach, o których mowa w § 1 

ust. 4.  

 

Lista załączników: 

Załącznik nr 1: Wykaz zajęć w projekcie. 

Załącznik nr 2: Deklaracja uczestnictwa w projekcie. 

Załącznik nr 3: Zgłoszenie udziału w zajęciach/warsztatach. 

Załącznik nr 4: Zgłoszenie udziału w szkoleniu metodycznym. 

Załącznik nr 5: Protokół z rekrutacji. 

Załącznik nr 6: Informacja o specjalnych potrzebach uczestnika projektu.   


