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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKOW/ UCZESTNICZEK DO 

PROJEKTU "MOJA PRZYSZlOSC W MOICH R~KACH" 


Preambuta 

Regulamin okresla zasady uczestnictwa w Projekcie pn. "Mojo przyszlosc w moich rt:koch", Nr projektu: 

POKL09.01.02-02-133/11 wsp6tfinansowanym ze srodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Spotecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki, Priorytet IX Rozw6j 

wyksztaicenia kompetencji w regionach, Dziatania 9.1. Wyr6wnywanie szans edukacyjnych 

i zapewnienie wysokiej jakosci ustug edukacyjnych swiadczonych w systemie oswiaty, Poddziatania 9.1.2 

Wyr6wnywanie szans edukacyjnych uczni6w z grup 0 utrudnionym dost~pie do edukacji oraz zmniejszanie 

r6inic w jakosci ustug edukacyjnych. 

§ 1. Informacja 0 projekcie 

1. 	 Projekt pn . "Moja przysztosc w moich r-:kach" nr POKL.09.01.02-133/11 realizowany jest przez Powiat 

Gtogowski na podstawie zawartej umowy 0 dofinansowanie projektu z Wojew6dztwem Dolnoslqskim. 

2. Projekt realizowany jest dla uczni6w/ uczennic: 


- II Liceum Og61noksztaicqcego im. Mikotaja Kopernika w Gtogowie, 


- Liceum Og61noksztaicqcego z Oddziatami Integracyjnymi im. Ksi~dza Jana Twardowskiego w Zespole Szk6t 


z Oddziatami Integracyjnymi w Gtogowie, 


- III Liceum Og61noksztatcqcego im. Bohater6w Westerplatte w Zespole Szk6t im. Jana Wyiykowskiego 


w Gtogowie, 


- Gimnazjum nr 7 i Gimnazjum nr 8 w Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym im . Marii Konopnickiej 


w Zespole Placowek Szkolno-Wychowawczych w Gtogowie. 


3. 	Gt6wnym celem Projektu jest przygotowanie 172 uczni6w i 442 uczennic szk6t prowadzqcych 

ksztaicenie og61ne powiatu gtogowskiego (Iiceum og61noksztaicqcego i gimnazjum) w okresie dw6ch lat 

szkolnych do umiej~tnego okreslenia dalszej scieiki edukacyjno-zawodowej poprzez udziat 

w poradnictwie i doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz zaj~ciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

wzmacniajqcych zdolnosc uczniow do przysztego zatrudnienia, realizowanych w ramach 5 program6w 

rozwojowych szk6t. 

4 . 	 Projekt wsp6tfinansowany jest przez Uni~ Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego. 

5. 	 Projekt realizowany jest na terenie Powiatu Gtogowskiego w okresie od 1 lipca 2012 roku do 

30 czerwca 2014 roku. 

Projekt "Moja przyszlosc w moich rrkach" wspotfinansowany przez Uni~ Europejski\. 
w ramach srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego. 
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6. 	 Udziat w Projekcie jest bezptatny, koszty jego organizacji pokrywane Sq przez uni~ Europejskq w ramach 

srodk6w Europejskiego Funduszu Spotecznego. 

§ 2. Oferowane formy wsparcia 

1. 	 Projekt przewiduje udzielenie wparcia 614 Uczestnikom i Uczestniczkom. 

2. 	W ramach Projektu zostanq zrealizowane dwie formy wsparcia: 

a) 	 dodatkowe zaj~cia dla uczni6w/ uczennic ukierunkowane na rozw6j kompetencji kluczowych ze 

szczeg61nym uwzgl~dnieniem leT, j~zyk6w obcych, przedsi~biorczosci, nauk przyrodniczo 

matematycznych. 

b) 	 zaj~cia z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno - zawodowego. 

3. 	 Wykaz realizowanych zaj~c dodatkowych ukierunkowanych na rozw6j kompetencji kluczowych i liczb~ 

miejsc na danych zaj~ciach w poszczeg61nych jednostkach oswiatowych okresla Zatqcznik Nr 1 do 

Regulaminu . 

4. 	 Projektodawca zastrzega sobie moiliwosc wprowadzania zmian w oferowanym rodzaju zaj~e 

i liczbie miejsc na poszczeg61ne zaj~cia. 

5. 	 Zaj~cia dodatkowe b~dq prowadzone w grupach zgodnie z przyj~tym Harmonogramem zaj~c ustalonym 

w trakcie realizacji Projektu przez jednostki oswiatowe. 

6. 	 Uczestnicy/ Uczestniczki projektu mogq wziqc udziat w dowolnej liczbie zaj~e na kt6re si~ zapiszq 

i zadeklarujq ch~e udziatu po pozytywnym przejsciu procesu rekrutacji. 

7 . 	Zaj~cia dodatkowe b~dq prowadzone w formie godzin dydaktycznych trwajqcych po 45 minut. Godziny 

dydaktyczne mogq bye tqczone w bloki zaj~e. 

8. 	 Zaj~cia ukierunkowane na rozw6j kompetencji kluczowych b~dq prowadzone w grupach 8 osobowych, 

zaj~cia z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego w grupach od 5 do 8 os6b. 

9. 	 Zaj~cia dla uczni6w/uczennic w ramach projektu realizowane Sq w okresach: I edycja w roku szkolnym 

2012/2013, \I edycja w roku szkolnym 2013/2014. 

10.0rganizowane formy wsparcia prowadzone Sq jako zaj~cia pozalekcyjne i pozaszkolne. 

11. Uczestnicy 	projektu otrzymajq wsparcie dodatkowe w postaci pakietu szkoleniowego (0 zawartosci 

zwiqzanej ze specyfikq i rodzajem zaj~c dodatkowych). Pakiet szkoleniowy zostanie udost~pniony na 

zaj~cia w ramach projektu tj . nie dtuiej nii do ostatniego dnia trwania danych zaj~e . Uczestnik/ 

Uczestniczka zobowiqzuje si~ dbac 0 uiywane podczas zaj~e elementy pakietu . Uczestnik/ Uczestniczka 

otrzymuje na wtasnose tylko zuiywalne elementy pakietu tj. artykuty pismiennicze, zeszyty, ewiczenia 

itp. Uczestnik/ Uczestniczka zobowiqzana jest potwierdzic odbi6r pakietu szkoleniowego na stosownych 

listach wtasnor~cznym podpisem. 

Projekt "Moja przyszlosc w moich r~kach" wsp6lfinansowany przez Uni~ Europejskq 
w ramach srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego. 
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12.Uczestnik/ Uczestniczka projektu ma zapewnione materiaty i pomoce dydaktyczne wykorzystywane 

podczas prowadzenia zaj~c w ramach projektu . 

§ 3. Uczestnicy Projektu 

1. 	 Uczestnikiem/ Uczestniczkq projektu moze zostac uczerl/ uczennica, kt6rzy wyrazajq wol~ 

uczestniczenia w projekcie . 

2. 	Uczestnikiem/ Uczestniczkq projektu moze zostac uczerl/ uczennica, kt6rzy z wtasnej inicjatywy 

zainteresowany/a jest poszerzaniem i pozyskiwaniem nowej wiedzy z zakresu 0 znaczeniu 

priorytetowym dla przysztej edukacji i zatrudnienia, uzyskaniem informacji 0 korzysciach ptynqcych 

z wyboru dalszej sciezki edukacyjnej, mozliwosciach dalszego ksztatcenia w kontekscie wtasnych 

predyspozycji i preferencji zawodowych. 

3. 	 Do uczestnictwa w Projekcie moze przystqpiC kazdy uczen/ uczennica, kt6rzy w dniu zgtoszenia swojej 

kandydatury ucz~szcza do szkoty og61noksztatcqcej dla mtodziezy tj. liceum og61noksztatcqcego lub 

gimnazjum - szk6t prowadzonych przez Powiat Gtogowski, bez wzgl~du na miejsce statego 

zameldowania. 

3. Dost~p do udziatu w Projekcie spetnia zasady r6wnosci szans, w tym ptci. 

§ 4. Rekrutacja Uczestnik6w projektu 

1. 	 Wst~pny nab6r Uczestnik6w/ Uczestniczek Projektu prowadzony b~dzie przez Lider6w szkolnych 

w nast~pujqcych szkotach prowadzonych przez Powiat Gtogowski: 

- " Liceum Og61noksztatcqcym ul. Mikotaja Kopernika w Gtogowe ul. Daszynskiego 15 

- Zespole Szk6t z Oddziatami Integracyjnymi w Gtogowie ul. Perseusza 5 

- Zespole Szk6t im. J. Wyzykowskiego w Gtogowie ul. Wita Stwosza 3 a 

- Zespole Plac6wek Szkolno-Wychowawczych w Gtogowie ul. Sportowa 1 

2. 	 Terminy i daty rekrutacji b~dq publikowane na tablicach ogtoszen w szkotach, na stronie internetowej 

Powiatu Gtogowskiego, stronach internetowych szk6t biorqcych udziat w Projekcie . 

3. 	 Deklaracja uczestnictwa wraz z oswiadczeniem uczestnika b~dzie dost~pna u Lider6w Szkolnych 

w jednostkach oswiatowych prowadzonych przez Powiat Gtogowski biorqcych udziat w Projekcie. 

4. 	 Warunkiem przystqpienia do procesu rekrutacji w Projekcie jest ztozenie poprawnie wypetnionej 

deklaracji uczestnictwa wraz z oswiadczeniem uczestnika w wyznaczonym terminie rekrutacji do I edycji 

Projekt "Mojo przyszlosc w moich rekach" wspolfinansowany przez Unifi! EuropejskCl. 
w ramach srodkow Europejskiego Funduszu Spo1ecznego. 
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zaj~c dodatkowych na rok szkolny 2012/2013 lub do II edycji zaj~c dodatkowych na rok szkolny 

2013/2014. 

5. 	 0 zakwalifikowaniu do udziatu w zaj~ciach ukierunkowanych na rozw6j kompetencji kluczowych 

uczni6w/ uczennic liceum og61noksztatcqcego na dany rodzaj zaj~c decydowac b~dzie spetnienie 

poniiszych kryteri6w rekrutacji: 

a) 	 najwyisza ocena/y uzyskane na zakonczenie poprzedniego roku szkolnego 

z przedmiotu/przedmiot6w, kt6rego zakres stanowi podstaw~ merytorycznq zaj~c 

(w przypadku kilku przedmiot6w liczona b~dzie srednia arytmetyczna), 

b) 	 w przypadku, gdy dwie osoby b~dq miaty jednakowq sredniq ocen brana pod uwag~ b~dzie 

frekwencja (wyisza) na danym przedmiocie/przedmiotach, 

c) w przypadku jednakowych wynik6w ostatecznq decyzj~ podejmie wychowawca klasy, 

d) w przypadku, gdy uczerl/uczennica nie miat/a w procesie edukacyjnym przedmiotu, kt6rego 

wyniki naleiy wziqc pod uwag~ zostanie przeprowadzony test kwalifikacyjny. 

6. 	 0 zakwalifikowaniu do udziatu w Projekcie uczni6w/ uczennic gimnazjum decydowac b~dzie opinia 

zespotu diagnostyczno-prognostycznego. 

7. 	 Wszyscy zakwalifikowani do udziatu w zaj~ciach ukierunkowanych na rozw6j kompetencji kluczowych 

otrzymajq wsparcie w postaci zaj~c grupowych z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno

zawodowego. 

8. 	 W przypadku, gdy liczba kandydat6w na zaj~cia ukierunkowane na rozw6j kompetencji kluczowych 

oraz poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe przekroczy liczb~ miejsc na dany rodzaj zaj~c, 

utworzona zostanie lista rezerwowa Uczestnik6w/ Uczestniczek. 

9. 	 0 zakwalifikowaniu na list~ rezerwowq do udziatu w Projekcie decydowac b~dzie spetnienie kryteri6w 

rekrutacji okreslone w § 4 pkt 5 i pkt 6. 

10. Proces rekrutacji zostanie zakonczony sporzqdzeniem w kaidej jednostce oswiatowej biorqcej udziat 

w Projekcie dokumentu pn . Protok6t Komisji Rekrutacyjnej . 

11. Informacja 0 zakwalifikowaniu si~ kandydat6w/ kandydatek do udziatu w zaj~ciach ukierunkowanych 

na rozw6j kompetencji kluczowych oraz z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego 

w postaci listy os6b zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostanq ogtoszone w jednostkach 

oswiatowych biorqcych udziat w Projekcie. Lista zawierac b~dzie imi~, nazwisko i miejsce zamieszkania . 

12. Kandydat/ kandydatka zakwalifikowany/a do udziatu w projekcie zobowiqzany jest do jego 

potwierdzenia w ciqgu 1 dnia od uzyskania wynik6w naboru. W przypadku uczni6w/ uczennic 

gimnazjum potwierdzenia dokonujq rodzice lub opiekunowie prawni. 

Projekt "Moja przyszlosc w moich rfkach" wsp6lfinansowany przez Unili' Europejsk'l 
w ramach srodk6w Europejskiego Funduszu Spotecznego. 
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13. W przypadku rezygnacji 	Z uczestnictwa w projekcie przed rozpocz~ciem zaj~c w ramach projektu 

kt6regos z zakwalifikowanych Uczestnik6w/Uczestniczek Projektu na jego miejsce zostanie zaproszona 

osoba z listy rezerwowej. 

14. W 	przypadku zwolnienia miejsca przez dotychczasowego Uczestnika/ Uczestniczk~ zaj~c w trakcie ich 

realizacji, po uzyskaniu opinii prowadzqcego zaj~cia na zwolnione miejsce zostanie zaproszona osoba 

z listy rezerwowej. 

15. Na udziat w projekcie zostanie zawarta umowa z petnoletnim uczniem/ uczennicq. W przypadku 

niepetnoletnich uczestnik6w/uczestniczek oraz uczni6w gimnazjum umowa zostanie zawarta 

z rodzicem lub opiekunem prawnym. 

§ 5 Prawa i Obowiqzki Uczestnik6w Projektu 

1. Kaidy Uczestnik/ Uczestniczka Projektu ma prawo do: 


a) uczestnictwa w petnym wymiarze godzin dla danego rodzaju zaj~c, do kt6rego przystqpit, 


b) otrzymania pakietu szkoleniowego i innych pomocy dydaktycznych do zaj~c, w kt6rych uczestniczy 


w ramach Projektu na czas trwania zaj~c. 

2. Kaidy Uczestnik/ Uczestniczka Projektu niezaleinie od warunk6w udziatu w Projekcie zobowiqzuje si~ 


do: 


a) ztoienia kompletu wymaganych dokument6w rekrutacyjnych (dokumenty obligatoryjne: deklaracja 


uczestnictwa wraz Z oswiadczeniem uczestnika), 

b) zapoznania si~ z tresciq niniejszego Regulaminu 

c) systematycznego ucz~szczania na zaj~cia organizowane w ramach Projektu zgodnie z ustalonym 

harmonogramem zaj~c, potwierdzonego podpisem na liscie obecnosci, 

d) wypetniania ankiet i arkuszy dla cel6w ewaluacji i monitorowania Projektu, udzielania odpowiedzi na 

pytania ankietera po zakorkzeniu udziafu w Projekcie, bieiqcego informowania Personelu Projektu 

o 	 wszystkich zdarzeniach mogqcych zakf6cic jego udziaf w Projekcie oraz usprawiedliwienia 

ewentualnej nieobecnosci na zaj~ciach, 

e) 	 samodzielnego nadrobienia opuszczonych zaj~c w przypadku nieobecnosci, 

f) 	 stosowania si~ do polecen wydawanych przez poszczeg61ne osoby zwiqzane z realizacjq Projektu, 

g) 	 przestrzegania ogolnie przyj~tych norm i zasad w tym dbafosci 0 pomoce dydaktyczne, sprz~t 

urzqdzenia wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu, 

h) informowania 0 zmianach dotyczqcych danych osobowych. 

3. W przypadku uczni6w/ uczennic gimnazjum obowiqzki okreslone w pkt. 2 a), b), d), h) wypetniane Sq 

przez rodzic6w lub opiekun6w prawnych. 

Projekt "Mojo przysztosc w moich rfkoch" wsp6tfinansowany przez Unil[! Europejskq 
w ramach srodk6w Europejskiego Funduszu Spo/ecznego. 
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§ 6 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

1. 	 Projektodawca zastrzega sobie moiliwose wykluczenia Uczestnika/ Uczestniczki z projektu w przypadku 

naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad wsp6/iycia spo/ecznego lub rezygnacji z nauki w szkole 

objE:tej projektem. 

2. 	 Rezygnacja przez Uczestnika/ UczestniczkE: z udzialu w projekcie co do zasady nie jest moiliwa. 

3. 	 Rezygnacja z udzia/u w Projekcie jest tylko moiliwa w przypadkach uzasadnionych i wynikajqcych 

z przyczyn natury zdrowotnej lub dzialania sity wyiszej i z zasady nie moie bye znana przez Uczestnika/ 

UczestniczkE: w momencie rozpoczE:cia udzia/u w Projekcie, 

4. 	 W przypadku zloienia rezygnacji konieczne jest jej poparcie stosownymi dokumentami. 

§ 7 Postanowienia koricowe 

1. 	 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie majq odpowiednie regu/y 

i zasady wynikajqce z PO KL, a takie przepisy wynikajqce z w/asciwych akt6w prawa wsp61notowego 

i polskiego, w szczeg61nosci kodeksu cywilnego, ustawy 0 ochronie danych osobowych. 

2. 	Regulamin obowiqzuje w okresie realizacji Projektu. 

Zatwierdzam 

Kierownik Projektu 

?~ 
Maciej Strama 

Projekt "Moja przyszlosc w moich rrkach" wspotfinansowany przez Uni~ Europejski\ 
w ramach srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego. 


