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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr RPDS.10.02.01-02-0106/18 

pt.: „PRoLOG! – Projekt Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie” 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji  

i uczestnictwa w Projekcie nr RPDS.10.02.01-02-0106/18 pt.: „PRoLOG! – Projekt 

Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie” w ramach Osi Priorytetowej  

10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 

edukacji  podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.1 

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej  

i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne. 

2. Zajęcia w ramach projektu współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Projekt realizowany jest przez Fundację Kuźnia Talentów z siedzibą w Rybniku,  

ul. Powstańców Śląskich 1, 44-200 Rybnik, reprezentowaną przez Prezesa Marka 

Leśniaka oraz Powiat Głogowski z siedzibą w Głogowie, ul. 

Generała Władysława Sikorskiego 21, 67-200 Głogów, reprezentowany przez Zarząd 

Powiatu Głogowskiego w imieniu którego działają: Starosta Głogowski – Jarosław 

Dudkowiak, Wicestarosta Głogowski – Jeremi Hołownia. Powiat Głogowski pełni 

funkcję partnera projektu.  

4. Okres realizacji projektu od 01 lutego 2019 do 29 lutego 2020 roku. 

5. Użyte w regulaminie skróty i pojęcia oznaczają: 

1) Beneficjent – Fundacja Kuźnia Talentów z siedzibą w Rybniku, ul. Powstańców 

Śląskich 1, 44-200 Rybnik; 

2) Partner – Powiat Głogowski, ul.  Generała Władysława Sikorskiego 21,  

67-200 Głogów.  

6. Projekt – wyłoniony do dofinansowania projekt nr RPDS.10.02.01-02-0106/18 pt.: 

„PRoLOG! – Projekt Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie” w ramach  

Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do 

wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, 

Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne. 

7. Biuro projektu – kontakt telefoniczny w dni powszednie od godziny 7.00  

do 15.00 pod numerem telefonu: 793 777 713. 

8. Strona internetowa projektu – http://kuzniatalentow.org 
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§ 2 

Rekrutacja uczestników zajęć 

1. Rekrutację uczestników (uczniów i nauczycieli) projektu prowadzi Koordynator 

Szkolny na terenie szkoły biorącej udział w Projekcie, tj. II Liceum Ogólnokształcącego 

im. Mikołaja Kopernika w Głogowie.  

2. Rekrutacja uczestników zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć dodatkowych 

prowadzona jest wśród uczniów w 2 edycjach, I edycja na początku  

II semestru roku szkolnego 2018/2019, II edycja na początku I semestru  roku 

szkolnego 2019/2020. Na wszystkie zajęcia organizowane w danym semestrze nauki 

rekrutacja prowadzona jest równolegle. Osobno rekrutacja zostanie przeprowadzona 

wśród nauczycieli. 

3. Rekrutacja na indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz na zajęcia 

pozaszkolne (zorganizowane w ramach wycieczek edukacyjnych i obozu naukowo-

językowego) prowadzona będzie przez cały okres realizacji projektu. 

4. Informacje o projekcie i prowadzonej rekrutacji dostępne będą: 

1) na tablicach informacyjnych w szkołach, 

2) u Koordynatora Szkolnego, który zorganizuje spotkania informacyjne, 

3) na stronie internetowej Fundacji Kuźnia Talentów ( http://kuzniatalentow.org ). 

5. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie/nauczyciele spełniający n/w kryteria: 

1) uczniowie ze szkoły biorący udział w Projekcie, 

2) nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Głogowie, 

3) uczniowie uzyskujący z danego przedmiotu w poprzednim semestrze nauki 

maksymalnie ocenę dostateczną (w przypadku zajęć dydaktyczno – 

wyrównawczych). Opinia nauczyciela prowadzącego (wychowawcy) zadecyduje 

o udziale w tych zajęciach uczniów, którzy z danego przedmiotu nauczania  

w poprzednim semestrze nauki uzyskali ocenę dostateczną, 

4) uczniowie uzyskujący w poprzednim semestrze nauki najwyższą średnią ocen  

(w przypadku zajęć dodatkowych). Opinia nauczyciela prowadzącego 

(wychowawcy) zadecyduje o udziale w tych zajęciach uczniów, którzy  

w poprzednim semestrze nauki uzyskali średnią ocen ok. 3.0, 

5) doradztwem edukacyjno – zawodowym objętych zostanie 100 uczniów II Liceum 

Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Głogowie. O uczestnictwie zadecyduje 

opinia wychowawcy oraz kolejność zgłoszeń, 

6) zajęcia pozaszkolne zorganizowane w ramach: 

a) wycieczek edukacyjnych przeznaczonych dla wszystkich uczniów objętych 

projektem, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w tej formie wsparcia, a tym 

samym podniesienia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.  

b) obozu naukowo-językowego przeznaczonego dla 80 uczniów, którzy 

zadeklarowali chęć podniesienia kompetencji kluczowych. Jednakże ze względu 
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na ograniczoną liczbę miejsc w pierwszej kolejności przyjmowane będą 

zgłoszenia finalistów olimpiad z roku szkolnego 2018/2019 i uczniów z 

najwyższą średnią ocen uzyskaną po I semestrze roku szk. 2018/2019. Ostatecznie 

o udziale w obozie zadecyduje Dyrektor Szkoły. 

7) W przypadku kursu dla nauczycieli przy rekrutacji stosowana będzie następująca 

punktacja: 

•  kryteria formalne: nauczyciel z II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika 

w Głogowie 

•  kryteria merytoryczne: osoba, która nie posiada kompetencji z zakresu 

indywidualnych form i metod pracy z uczniem zdolnym lub wymagającym 

uwagi/obsługi sprzętu zakupionego w ramach projektu (1 pkt). 

6. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej liczbę miejsc w grupach, w ramach zajęć 

dydaktyczno – wyrównawczych i/lub zajęć dodatkowych, o uczestnictwie w zajęciach 

zadecyduje liczba punktów przyznanych za spełnienie kryterium pierwszeństwa:  

1) W przypadku zajęć dydaktyczno – wyrównawczych uczeń, który uzyska  

w poprzednim semestrze nauki najniższą ocenę (niedostateczną) z danego 

przedmiotu, otrzyma 3 pkt; uczeń, który uzyska ocenę dopuszczającą na koniec 

poprzedniego semestru nauki z danego przedmiotu, otrzyma 2 pkt; natomiast 

uczeń, który uzyska ocenę dostateczną w poprzednim semestrze nauki 

z danego przedmiotu, otrzyma 1 pkt. 

2) W przypadku zajęć dodatkowych uczeń, który uzyska w poprzednim semestrze 

nauki ocenę celującą z danego przedmiotu, otrzyma 3 pkt; uczeń, który uzyska 

ocenę bardzo dobrą w poprzednim semestrze nauki, otrzyma 2 pkt; uczeń, który 

uzyska ocenę dobrą na koniec poprzedniego semestru nauki z danego przedmiotu, 

otrzyma 1 pkt. 

3) W przypadku dużej liczby zgłoszeń do udziału w poszczególnych formach 

wsparcia projektowego pod uwagę wzięte zostaną kryteria dodatkowe, tj. niskie 

dochody w rodzinie (na podst. Rozporządzenia Rady Ministrów z 11.07.2018 r., 

Dz. U. 2018 poz. 1358 – weryfikacja oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych: 

2 pkt). 

7. Zainteresowani, którzy z braku miejsc nie dostaną się do wybranej grupy, zostaną 

umieszczeni na listach rezerwowych. Pierwsza osoba z listy rezerwowej wejdzie do 

projektu w razie rezygnacji uczestnika projektu zakwalifikowanego wcześniej. 

8. W przypadku uzyskania przez uczestników tej samej liczby punktów ostatecznie  

o udziale w projekcie zadecyduje kolejność zgłoszeń, jednakże wyłącznie w sytuacji 

braku miejsc w grupach w ramach organizowanych w szkole zajęć. 
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§ 3 

 Dokumentacja rekrutacyjna 

1. Potencjalny uczestnik zainteresowany udziałem w Projekcie zobowiązany jest  

do wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych, a także do ich własnoręcznego 

podpisania. W przypadku osób niepełnoletnich dokumenty zgłoszeniowe muszą być 

podpisane również przez rodziców/opiekunów prawnych uczestnika. 

2. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Fundacji Kuźnia 

Talentów oraz u Koordynatora Szkolnego. 

3. Dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić, podpisać, a następnie przekazać 

Koordynatorowi Szkolnemu. Dokumenty muszą być wypełnione poprawnie i 

czytelnie, bez błędów i skreśleń. 

4. Komplet dokumentów zgłoszeniowych zawiera: formularz zgłoszeniowy wraz z 

oświadczeniem uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

5. Za datę złożenia dokumentów (osobiście lub za pośrednictwem poczty) przyjmuje się 

datę wpływu dokumentów do Koordynatora Szkolnego. 

6. W momencie zebrania wymaganej liczby uczestników danej grupy w ramach zajęć 

organizowanych w projekcie, rekrutacja zostaje zakończona. 

7. Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie, zostają 

powiadomieni o tym fakcie przez Koordynatora Szkolnego lub nauczycieli 

prowadzących zajęcia z danego przedmiotu nauczania, niezwłocznie po zamknięciu 

listy uczestników projektu. 

§ 4 

Przystąpienie do projektu 

1. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w projekcie zobowiązani są podpisać deklarację 

uczestnictwa w projekcie. W Przypadku osób niepełnoletnich deklaracja musi być 

również podpisana przez rodziców/opiekunów prawnych uczestnika. 

2. Brak któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w § 3 oraz § 4 wyklucza 

z udziału w projekcie. 

§ 5 

Działania w projekcie 

1. Jeden uczeń może wziąć udział w kilku działaniach realizowanych w ramach projektu. 

2. Na projekt składają się następujące działania: 

1) Zajęcia pozalekcyjne rozwijające: 

a) Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w II Liceum Ogólnokształcącym  

im. M. Kopernika w Głogowie z j. angielskiego i matematyki. Zajęcia będą się 

odbywały śr. raz w tygodniu po 1 h (15 h/1 grupa/1 semestr szkolny). 

b) Zajęcia dodatkowe w II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w 

Głogowie z j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego, matematyki, fizyki, 

chemii, geografii, biologii, informatyki, kreatywności, innowacyjności, 
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inicjatywności, przedsiębiorczości, umiejętności uczenia się oraz kompetencji 

społecznych. Zajęcia będą się odbywały śr. raz w tygodniu po 1 h (15 h/1 grupa/1 

semestr szkolny). 

2) Zajęcia pozaszkolne rozwijające: 

a) 10 jednodniowych wyjazdów edukacyjnych w zakresie przedmiotów 

przyrodniczych i matematyki. Każdy wyjazd obejmuje ok. 40 uczniów i 4 

opiekunów. 

b) 5-dniowy obóz naukowo-językowy w zakresie przedmiotów: matematyka, języki 

obce, przedmioty przyrodnicze. Zajęcia poprowadzą doświadczeni w pracy z 

młodzieżą eksperci z danej dziedziny w wymiarze 4h/1 dzień (w systemie 

klasowo-lekcyjnym). Uczestnikami obozu naukowo-językowego będzie 80 

uczniów, nad którymi opiekę będzie sprawować 8 opiekunów.  

3) Doradztwo edukacyjno – zawodowe zostanie zapewnione w formie 

indywidualnych jednogodzinnych spotkań dla 100 uczestników projektu z II 

Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Głogowie. Doradztwo zostanie 

przeprowadzone przez wykwalifikowanego doradcę zawodowego z min. 3-letnim 

doświadczeniem w tym zakresie. 

4) Szkolenia i kursy dla nauczycieli: 

a) Kurs „Indywidualne formy i metody pracy z uczniem zdolnym lub wymagającym 

uwagi” zostanie przeprowadzony w wymiarze 4h dla 1 grupy 5-osobowej. 

b) Szkolenie z obsługi sprzętu zakupionego w ramach projektu zostanie 

przeprowadzone w ramach 4h dla 2 grup po 10 osób. 

 

§ 6 

Prawa i obowiązki uczestników projektu 

1. Każdy uczestnik projektu ma obowiązek: 

1) uczestniczyć w min. 80 % zajęć (w przypadku uczniów), bądź wykazać się min. 

80 % frekwencją na kursie (w przypadku nauczycieli), a także każdorazowo 

potwierdzić swój udział na liście obecności własnoręcznym podpisem, 

2) przystąpić do testów kompetencji z danego przedmiotu nauczania,  

3) przystąpić do testów kompetencji w ramach uczestnictwa w doradztwie 

edukacyjno-zawodowym organizowanym dla uczniów, 

4) dokonywać aktualizacji danych kontaktowych (dotyczących zmiany adresu 

zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej). 

2. Ponadto, uczestnik projektu zobowiązany jest potwierdzić podpisem odbiór materiałów 

edukacyjnych/podręczników do nauki języka angielskiego/niemieckiego. 

3. W przypadku zmiany lub pojawienia się dodatkowych dokumentów wymaganych  

od uczestników projektu zobowiązani są oni dostarczyć w/w dokumenty w trybie i 

terminie ustalonym z Beneficjentem. 
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§ 7 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przed rozpoczęciem pierwszych 

zajęć w ramach danej formy wsparcia, uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie 

poinformować o tym fakcie Beneficjenta, składając pisemne oświadczenie, które  

w odniesieniu do osób niepełnoletnich powinno zostać podpisane rodziców/opiekunów 

prawnych. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień doręczenia oświadczenia  

do Koordynatora Szkolnego w danej szkole. 

2. W szczególnych sytuacjach (choroba, zmiana miejsca zamieszkania lub inne ważne 

przyczyny), uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w projekcie po złożeniu 

pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny. Pisemna rezygnacja powinna 

zostać podpisana przez uczestnika oraz jego rodziców/opiekunów prawnych (w 

przypadku osób niepełnoletnich). 

3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do 80 % frekwencji na zajęciach. W przypadku 

przekroczenia 20 % nieobecności Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia danej 

osoby z listy uczestników. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Do interpretacji postanowień Regulaminu uprawniony jest wyłącznie Beneficjent. 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu,  

bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień. 

3. W przypadku dokonania zmiany treści niniejszego Regulaminu, bądź wprowadzenia 

dodatkowych postanowień, Beneficjent zamieści na stronie internetowej Fundacji 

Kuźnia Talentów stosowną informację. 

4. Kierownik projektu zastrzega sobie prawo do decydowania w sprawach nieobjętych 

Regulaminem, jak również w sytuacjach spornych. 

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2019 roku. 

 

 

Niniejszy regulamin zatwierdzam 

 

Marek Leśniak – Kierownik Projektu 


