
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

 
w projekcie „Klucze do sukcesu- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze” 

Nr projektu: RPMP.10.01.03-12-0298/16 

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 

10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, 

Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne 

 

§1 Definicje 

 

1. Projekt – projekt „Klucze do sukcesu- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze” 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-

2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, 

Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.  

2. Beneficjent – Gmina Klucze, ul. Partyzantów 1 32 – 310 Klucze 

3. Realizator projektu : Gminny Zespół Oświaty  w Kluczach ul. Partyzantów 1 32 – 310 Klucze 

4. Uczestnicy projektu – Uczniowie/Uczennice oraz Nauczyciele/Nauczycielki poniższych szkół objętych 

projektem:  

• Gimnazjum im. Legionistów J. Piłsudskiego w Bydlinie ul. Legionów 32 Bydlin 32-310 Klucze 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bydlinie ul. Legionów 32Bydlin 32-310 Klucze 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chechle ul. Kluczewska 56 Chechło 32-310 Klucze 

• Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w  Jaroszowcu ul. Kolejowa 18 Jaroszowiec 32-310 Klucze 

• Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kluczach ul. Zawierciańska 30 32-310 Klucze 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kwaśniowie Dolnym ul. Basztowa 2 Kwaśniów Dolny 32-310 Klucze 

• Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rodakach ul. Strażacka 11 Rodaki 32-310 Klucze 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczówku ul. Dolna 12 Ryczówek 32-310 Klucze 

którzy w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie.  

4. Zajęcia - należy przez to rozumieć zajęcia wyrównawcze z matematyki (kl.1-3 i kl.4-8) z przyrody(kl.1-3 

i kl.4-8)   z wykorzystaniem metody eksperymentu, zajęcia interdyscyplinarne: matematyczno – 

logiczne (kl.1-3), klub małego przyrodnika (kl.1-3), nauka programowania (kl.1-3),  zajęcia 

matematyczne(kl.4-8), koło przyrodniczo – krajoznawcze(kl.4-8), nauka programowania(kl.4-8), zajęcia 

wyrównawcze z matematyki, biologii, geografii, fizyki, chemii (kl. 2-3 GIM.), koło informatyczne z  

nauką programowania, matematyka z elementami logiki, biologia z ekologią, geografia, chemia, fizyka 

z astronomią (kl. 2-3 GIM.), 

5. Szkolenia - należy przez to rozumieć szkolenia dla nauczycieli: „Wykorzystanie pomocy i sprzętów TIK 

w procesie dydaktycznym” oraz szkolenie z metody eksperymentu nauczyciela uczęszczającego do 

szkoły zakwalifikowanej do udziału w Projekcie 

6. Komisja Rekrutacyjna – 3 osobowa komisja powołana przez Dyrektora każdej szkoły biorącej udział w 

Projekcie w celu przeprowadzenia rekrutacji.  

7. Biuro Projektu - Urząd Gminy w Kluczach, ul. Partyzantów 1 32-310 Klucze, czynne w dni robocze: 

poniedziałek-8.00 -16.00 wtorek - piątek w godzinach 7:30-15:30  

 

§ 2 Informacje ogólne 

 



 

1. Niniejszy Regulamin określa proces rekrutacji Uczestników/Uczestniczek oraz zasady ich udziału w 

projekcie.  

2. Okres realizacji projektu - od 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2019 r.  

3. Głównym celem projektu jest:  

a) rozwój kompetencji kluczowych 445 uczniów szkół Gminy Klucze poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych, 

doposażenie pracowni przedmiotowych szkół i sprzęt TIK   

b) wzrost kompetencji 80 nauczycieli szkół w zakresie kompetencji cyfrowych oraz 25 nauczycieli szkół 

nauczania metodą eksperymentu w okresie 24 mc realizacji projektu na terenie Gminy Klucze. 

 

§ 3 Zasady rekrutacji  

 

1. Rekrutacja będzie się odbywała w dwóch cyklach: I cykl w roku szkolnym 2017/2018 w terminie od 

01.09.2017r. do 31.09.2017r.; II cykl w roku szkolnym 2018/2019 w terminie od 19.06.2018r. do 

31.09.2018r. 

2. Dodatkowo dla uczniów przewidziano dwa nabory uzupełniające w trybie tzw. dodatkowej rekrutacji, 

która będzie przeprowadzona w terminach 25.01.2018r.-09.03.2018r. (I cykl) i 25.01.2019r.-

09.03.2019r. (II cykl)  jeżeli w którejś z grup będą wolne miejsca. 

3. Rekrutacja w każdej szkole wymienionej w § 1 ust. 3  zostanie dokonana przez komisję rekrutacyjną 

powołaną przez Dyrektora szkoły pod nadzorem Koordynatora szkolnego i Koordynatora  projektu ze 

strony gminy Klucze. Koordynatorzy szkolni będą odpowiedzialni za informowanie o projekcie i 

terminach rekrutacji, weryfikację pod względem formalnym otrzymanych dokumentów 

zgłoszeniowych oraz ich ewidencjonowanie. 

4. Koordynatorzy szkolni zadbają o właściwy proces informacyjny – informacje o naborze będą 

powszechnie dostępne dla wszystkich przedstawicieli grupy docelowej, bez względu na płeć, w celu 

dotarcia do jak najliczniejszej grupy potencjalnych uczestników projektu. Kampania informacyjna 

będzie prowadzona z jednoczesnym wykorzystaniem kilku różnych kanałów (spotkań z rodzicami, 

informacji umieszczonej na stronie Beneficjenta projektu oraz poszczególnych szkół).  

5. Proces rekrutacji będzie przebiegał z respektowaniem zasady niedyskryminacji zgodnie z art. 16 

Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące EFS. Płeć, rasa, 

lub pochodzenie etniczne, religia lub światopogląd, niepełnosprawność, orientacja seksualna nie 

będzie wyznacznikiem przyjęcia bądź nieprzyjęcia osób do projektu. W projekcie przestrzegane będą 

pozostałe polityki i zasady wspólnotowe, w tym zasada równości szans i niedyskryminacji. Dostępność 

dla osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji zostanie zapewniona przez dostępność 

informacji o projekcie i dokumentów rekrutacyjnych, dostępność spotkań rekrutacyjnych poprzez 

obecność personelu projektu, który zapewni pomoc w wypełnianiu formularzy zgłoszeniowych 

uczestnictwa w projekcie. 

§ 4 Kryteria rekrutacji 

 

1. Do projektu mogą zgłosić swój udział zgodnie z kryteriami dostępu:  

a) dzieci i młodzież (poprzez swoich rodziców lub opiekunów prawnych), którzy są Uczniami/Uczennicami: 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bydlinie; Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chechle; SP w 

Jaroszowcu; SP w Rodakach, Zespołu – Szkolno Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym, Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Ryczówku, SG w Kluczach SG w Bydlinie 

b) wyrażona na piśmie zgoda rodziców lub opiekunów prawnych do udziału w projekcie 

c) zgoda na podpisanie oświadczeń uczestnika projektu i przekazanie danych osobowych zgodnie z umową 

o dofinansowanie projektu. 



 

b) nauczyciele pracujący ww. szkołach, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i przeszkolić się m.in. w 

zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz pracy 

metodą eksperymentu.  

2. Kryteria selekcji (równe dla dziewcząt i chłopców) w procesie rekrutacji na zajęcia wyrównawcze dla 

uczniów szkół: 

a) Zaj. wyrównawcze: 

Kl 1-3- uczniowie mający trudności w nauczaniu danego przedmiotu w ramach podstawy programowej 

(opinia opisowa wychowawcy) 

Kl 4-8 SP i 2-3 GIM - ocena końcowa z przedmiotu objętego zajęć na koniec ostatniego roku szkolnego nie 

więcej niż 3 dostateczny. 

Oceny w kryterium selekcji będą brane z następujących przedmiotów w poszczególnych szkołach: SP- 

matematyka, przyroda; SG- matematyka, biologia, geografia, fizyka, chemia. Kwalifikacja na podstawie 

podanej wartości liczbowej – pierwszeństwo osób z najniższą oceną. 

b) Zaj. rozwojowe: 

Kl 1-3- predyspozycje, aspiracje poznawcze ucznia z danego przedmiotu/dziedziny (opinia opisowa 

wychowawcy). 

KL 4-8 SP i 2-3 G- indywidualne aspiracje poznawcze dziecka w dziedzinie związanej z przedmiotem zajęć 

(Ocena predyspozycji ucznia na podstawie poziomu wiedzy, jej stosowania i aktywności pozalekcyjnych z 

nią związanych- opinia wychowawca i/lub nauczyciela danego przedmiotu) chęć i motywacja uczniów do 

udziału w zajęciach pozalekcyjnych). 

Narzędzie to: Ocena preferencji i predyspozycji ucznia na podstawie- wychowawca i/lub nauczyciel danego 

przedmiotu dokona oceny wg ustandaryzowanego narzędzia- ankiety zawierającej następujące elementy: 

a) aktywność pozalekcyjna ucznia związana z danym przedmiotem- nauczyciel potwierdza udział ucznia w 

konkursach, olimpiadach, zajęciach poza szkoła- 2 pkt, nauczyciel stwierdza brak aktywności- 0 pkt 

b) poziom wiedzy- ocena powyżej 3 na koniec ostatniego roku szkolnego- 2 pkt, ocena poniżej 3 na koniec 

ostatniego roku szkolnego- 1 pkt 

c) stosowanie wiedzy- uczeń na zajęciach obligatoryjnych z danego przedmiotu często wykorzystuje wiedzę 

z innych dziedzin- 2 pkt, uczeń na zajęciach 

obligatoryjnych z danego przedmiotu czasami wykorzystuje wiedzę z innych dziedzin- 1 pkt, uczeń na 

zajęciach obligatoryjnych z danego przedmiotu nie wykorzystuje wiedzy z innych dziedzin- 0 pkt 

d) Chęć i motywacja uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych- nauczyciel potwierdza chęć i 

motywację ucznia do udziału w zajęciach po przeprowadzonej z nim rozmowie- 2 pkt, nauczyciel stwierdza 

brak chęci i motywacji ucznia do udziału w zaj po przeprowadzonej z nim rozmowie- 0 pkt. 

Kwalifikacja na podstawie podanej wartości liczbowej – pierwszeństwo osób z najwyższą oceną. 

3. W przypadku Uczniów zastosowany zostanie system preferencji, czyli w pierwszej kolejności do 

projektu będą kwalifikowani Uczniowie/Uczennice wg następujących kryteriów:  

a) niepełnosprawni - na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub posiadanej opinii Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego (dodatkowy 1 pkt.) 

4. W przypadku nauczycieli, w pierwszej kolejności będą rekrutowani nauczyciele przedmiotów 

matematycznych, przyrodniczych i informatycznych, a następnie nauczyciele pozostałych przedmiotów 

szkół objętych projektem.  

 

§ 5 Proces rekrutacji 

 



 

1. W celu zgłoszenia do projektu Ucznia/Uczennicy należy dostarczyć do punktu rekrutacyjnego 

wypełniony i podpisany komplet dokumentów rekrutacyjnych, składający się z:  

- Formularza zgłoszeniowy do projektu (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) wraz z załącznikami:  

- Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w projekcie- Załącznik nr 2 do Regulaminu 

- Oświadczenie uczestnika projektu o wrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych- Załącznik nr 3 do 

Regulaminu. 

- Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy) 

w wyznaczonym terminie rekrutacji. 

2. W celu zgłoszenia do projektu nauczyciela/nauczycielki należy dostarczyć do punktu rekrutacyjnego, 

wypełniony i podpisany komplet dokumentów rekrutacyjnych, składający się z:  

- Formularz zgłoszeniowy do projektu (załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu)  

- Oświadczenie o znajomości kryteriów kwalifikacyjnych i zgoda na przetwarzanie danych osobowych- Załącznik 

nr 6 do Regulaminu. 

3. Dokumentacja rekrutacyjna dostępna będzie do pobrania w punktach rekrutacyjnych w Szkołach, jak 

również na stronie www projektu (www.gmina-klucze.pl) – Zakładka projekty 

4. Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację przez Kandydata/Kandydatkę niniejszego 

Regulaminu.  

5. Rekrutacja – nabór Formularzy rekrutacyjnych trwać będzie przez 1 m-c w każdym cyklu rekrutacyjnym 

(raz w dany roku szkolnym)  

6. Na zgłoszeniu – dokumentach rekrutacyjnych odnotowuje się datę i godzinę ich złożenia. 

7. W przypadku nie zrekrutowania jednak wymaganej liczby uczestników, rekrutacja prowadzona będzie 

w sposób ciągły.  

8. Pierwszy cykl rekrutacyjny prowadzony będzie w okresie: VI-IX.2017r.  

9. Rekrutacja składa się z następujących etapów: 

1) Złożenie dokumentów rekrutacyjnych  

2) Sporządzenie zestawień uczniów z poszczególnych klas 

3) Sporządzenie zestawień ocen końcowych z przedmiotów objętych zajęciami projektowymi 

4) Złożenie opinii wychowawców/nauczycieli przedmiotów o wynikach w nauce 

5) Złożenie ocen preferencji i predyspozycji uczniów 

6) Zakwalifikowanie uczniów do udziału w poszczególnych zajęciach 

7) Sporządzenie list uczestników projektu z podziałem na poszczególne zajęcia.  

10. Ocenę formalną przyjętych formularzy prowadzi koordynator  szkolny poprzez weryfikację formularzy 

rekrutacyjnych wraz z załącznikami, pod kątem spełnionych kryteriów formalnych i dostępu, następnie 

sporządza Listę kandydatów spełniających wymagania formalne i kryteria dostępu.  

11. Komisja rekrutacyjna wydaje decyzję o zakwalifikowaniu kandydata do projektu oraz tworzy Listę 

rankingową Uczestników projektu.  

12. Listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

danej szkoły. 

13. Osoby na liście rankingowej będą umieszczane zgodnie z ilością przyznanych punktów – 

preferencyjnych (dotyczy uczniów) lub wg. tematyki kształcenia (dotyczy nauczycieli). W przypadku 

uzyskania przez dwóch lub więcej Kandydatów tej samej liczby punktów, o kolejności na liście 

decyduje data złożenia dokumentów rekrutacyjnych (osoba, która złożyła dokumenty wcześniej, 

znajdzie się na liście wyżej od osoby, która złożyła je później).  



 

14. Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostaną 

uwzględnieni na liście rezerwowej.  

15. W przypadku rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki zakwalifikowanego do projektu, na jego miejsce 

zostanie zakwalifikowany kolejny Uczestnik/Uczestniczka z listy rezerwowej na dane zajęcia. 

16. Zakłada się możliwość kontynuowania zajęć przez uczniów, którzy przystąpili do projektu w 2017 roku, 

jak i zrekrutowania nowych uczestników, w związku z rotacją uczniów w szkołach. 

 

§ 6 Prawa i obowiązki uczestników 

 

1. Uczniowi/nauczycielowi który stał się uczestnikiem projektu przysługują prawa i obowiązki określone 

niniejszym Regulaminem. 

2. Zadeklarowanie przez ucznia  uczestnictwa w projekcie jest zobowiązaniem do udziału w zajęciach 

wyrównawczych lub rozwojowych objętych projektem.  

3. Zadeklarowanie przez nauczyciela  uczestnictwa w projekcie jest zobowiązaniem do udziału w 

szkoleniach objętych projektem 

4. Uczestnik projektu ma prawo do: 

a) Udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w projekcie 

b) Korzystania z pomocy dydaktycznych 

5. Poprzez zgłoszenie udziału w projekcie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

zawartych w formularzu rekrutacyjnym, przez Beneficjenta, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o 

ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie 

Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że Beneficjent jest administratorem danych osobowych i że 

przysługuje im prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie tych danych 

jest dobrowolne. 

6. Uczestnik projektu jest zobowiązany do: 

a) Rzetelnego uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu w wyznaczonych przez szkoły terminach. 

b) Przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbania o sprzęt i pomoce dydaktyczne 

wykorzystywane podczas realizacji projektu; 

c) Stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby zaangażowane w realizację projektu; 

d) Rozwiązywanie testów umiejętności w celu monitorowania zadań projektowych i ewaluacji 

e) Wypełniania ankiet związanych z realizacja projektu dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji. 

f) Przestrzegania niniejszego Regulaminu 

7. Beneficjent dopuszcza usprawiedliwione nieobecności Uczestnika Projektu na zajęciach spowodowane 

chorobą lub ważnymi sytuacjami życiowymi 

8. Beneficjent dopuszcza możliwość rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w zajęciach w 

uzasadnionych przypadkach – na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna z podaniem przyczyny 

rezygnacji. 

9. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników projektu w 

uzasadnionych przypadkach: 

a) Rażącego naruszenia zasad uczestnictwa w zajęciach 

b) Nieusprawiedliwione opuszczenie ponad 20% zajęć 

c) Rezygnacja z nauki w danej szkole 



 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2.  Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub 

dokumentów programowych.  

3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu.  

4. Nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych Regulaminem, należy 

do Koordynatora projektu.  

5. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Klucze do sukcesu- rozwój kompetencji kluczowych 

uczniów szkół Gminy Klucze” dostępny jest w Biurze Projektu oraz szkołach realizujących projekt. 

 

Załączniki do regulaminu: 

1. Formularz zgłoszeniowy ucznia - Załącznik nr 2 do Regulaminu  

2. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w projekcie - Załącznik nr 2 do Regulaminu 

3. Oświadczenie uczestnika projektu o wrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych- Załącznik nr 

3 do Regulaminu. 

4. Formularz zgłoszeniowy nauczyciela - załącznik nr 4 do Regulaminu  

5. Oświadczenie o znajomości kryteriów kwalifikacyjnych i zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

(dla nauczyciela)- Załącznik nr 5 do Regulaminu. 

6. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (uczniowie) - Załącznik nr 6 do Regulaminu 

7. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (nauczyciele) - Załącznik nr 7 do Regulaminu 

 

 

 


