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Regulamin rekrutacji uczestników do projektu  

„Poznaję, badam, wiem” 
 
 
  

Wstęp 
1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie „Poznaję, badam, wiem”. 
2. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  
w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2  
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

3. Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych oraz zwiększenie szans 
dalszego rozwoju edukacyjnego 960 uczniów i uczennic dwunastu gimnazjów z terenu Zabrza 
poprzez zwiększenie ich wiedzy i umiejętności, a także rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań 
oraz kompetencji kluczowych punktu widzenia dalszej ścieżki edukacyjnej i potrzeb rynku 
pracy, w szczególności w zakresie przedmiotów przyrodniczo-informatycznych, 
humanistycznych, artystycznych oraz języków obcych.  

4. Realizacja projektu w szkołach obejmuje okres od września 2011 r. do czerwca 2013 r.  
 

 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 
1. Projekt - oznacza projekt „Poznaje, badam, wiem”, nr  WND-POKL.09.01.02-24-118/10,  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

2. Szkoły - oznacza dwanaście gimnazjów z Zabrza: Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 4, 
Gimnazjum nr 9, Gimnazjum nr 10, Gimnazjum nr 11, Gimnazjum nr 12, Gimnazjum nr 13, 
Gimnazjum nr 15, Gimnazjum nr 16, Gimnazjum nr 17, Gimnazjum nr 21, Gimnazjum nr 29; 

3. Kierownik projektu – Inspektor Wydziału Oświaty; 
4. Specjalista ds. rekrutacji uczestników projektu – pracownik projektu odpowiedzialny za 

proces rekrutacji. 
5. Uczestnik projektu - uczeń szkoły zakwalifikowany do udziału w projekcie. 
6. Komisja rekrutacyjna – 4-osobowa komisja powołana w celu przeprowadzenia rekrutacji 

uczestników do projektu.  
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§ 2 
1. Wsparcie udzielane w ramach projektu oferowane będzie uczestnikom projektu  

w następujących formach: 
a) Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: 

 humanistyczne (j. polski i historia) 
 przyrodniczo-informatyczne (fizyka, chemia, geografia i elementy informatyki) 
 artystyczne (plastyka, muzyka, teatr) 
 innowacje językowe (wybrany j. obcy) 

b) Warsztaty grupowe z autoprezentacji  
c) Edukacja plenerowa  

 jedna wycieczka trzydniowa  
 dwie wycieczki jednodniowe 

 
2. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i warsztaty grupowe z autoprezentacji odbywać się będą na 

terenie szkół lub w miejscu uzgodnionym przez nauczyciela z kierownikiem projektu. 
3. Wycieczki edukacyjne: 

• Wycieczka 3-dniowa  
• Dwie wycieczki 1-dniowe 

 
 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 
 

§ 3 
1. Rekrutacja odbywa się w szkołach biorących udział w projekcie i poprzedzona jest akcją 

informacyjno-promocyjną skierowaną do uczniów i ich rodziców; 
2. Udział w projekcie jest dobrowolny; 
3. Do ubiegania się o udział w projekcie uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie 

następujące warunki: 
a) są uczniami szkół o których mowa w § 1 pkt 2; 
b) złożyli dokumenty o których mowa w § 5 pkt 4; 
c) są zainteresowani udziałem w oferowanych formach wsparcia w ramach projektu; 

 
 

§ 4 
 

1. Liczbę uczestników projektu ustalono na minimum 960 uczniów. 
2. W każdej szkole powstaną średnio cztery grupy po 20 osób – zajęcia pozalekcyjne 
3. W ramach zajęć z autoprezentacji zostanie zorganizowane 32 grupy – po 30 osób w każdej  

grupie.  
4. W każdej szkole, dla każdej grupy zostaną zorganizowane: 

• Jedna wycieczka 3-dniowa 
• Dwie wycieczki 1-dniowe 
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Procedura rekrutacji grupy docelowej 
 

§ 5 
1. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w szkołach biorących udział w projekcie  

w terminach wskazanych niżej, z zastrzeżeniem ust. 2.: 
- na rok szkolny 2011/2012: od 19 września 2011 r. do 30 września 2011 r., 
- na rok szkolny 2012/2013: od 03 września 2012 r. do 14 września 2012 r., 
 

2. W przypadkach szczególnych rekrutacja może przebiegać poza terminem wyznaczonym 
w ust.1 celem zebrania uczestników do projektu. 

3. Warunkiem ubiegania się o udział ucznia w projekcie jest złożenie następujących 
dokumentów: 
a) deklaracja uczestnictwa w projekcie (zał. nr 1 do Regulaminu); 
b) dane uczestnika projektu podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego (zał. nr 2  

do Regulaminu); 
c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisane  przez 

rodzica/opiekuna prawnego (zał. nr 3 do Regulaminu); 
d) zaświadczenie lub kopia świadectwa z roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w 

którym uczeń ubiega się o przyjęcie do projektu 
e) ankieta ewaluacyjna (zał. Nr 9 do Regulaminu) 
 

4. Dokumenty o których mowa w pkt. 5 (a,b,c) będą dostępne na stronach internetowych szkół 
i UM Zabrze oraz w formie druków w sekretariatach szkół i UM. Uzupełnione dokumenty 
należy składać corocznie w sekretariatach szkół w terminie do 30 września 2011r. I do 14 
września 2012 r. 

5. O przyjęciu do projektu decydować będzie w pierwszej kolejności średnia ocen ucznia z roku 
poprzedzającego rok szkolny, w którym uczeń ubiega się o udział w projekcie. W pierwszej 
kolejności przyjmowani będą uczniowie posiadający najniższą średnią.  

7. W dalszym etapie rekrutacji pod uwagę będzie brane zainteresowanie obszarem tematycznym.  
8. Przy zbyt dużej liczbie chętnych pod uwagę brana będzie rekomendacja nauczycieli.  
9. Wyboru uczestników projektu dokonuje komisja rekrutacyjna powołana przez szkolnego 

kierownika projektu. 
10. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci. 
11. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządzany zostanie protokół (zał. nr 4 do Regulaminu) 

zawierający: 
a) wykaz osób z podziałem na spełniających i niespełniających kryteria określone w § 3  

(zał. nr 5 do Regulaminu), 
b) wykaz osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (zał. nr 6 do Regulaminu), 
c)  listę rezerwową (zał. nr 7 do Regulaminu). 

11. Wykaz osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa podlegają 
zatwierdzeniu przez kierownika projektu.  

12. Uczestnik projektu zostaje powiadomiony przez specjalistę ds. rekrutacji uczestników projektu 
o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do udziału w projekcie (zał. nr 8 do Regulaminu). 
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Obowiązki uczestnika 
 

§ 6 
1. Uczniowie zakwalifikowani do udziału mają obowiązek punktualnie i regularnie uczestniczyć 

we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie zajęć w ramach projektu. 
 

2. Każdorazową nieobecność ucznia, winien usprawiedliwić pisemnie rodzic/opiekun prawny, 
zgodnie ze szkolnymi procedurami u prowadzącego zajęcia. 

 

3. Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie w szczególnych sytuacjach uznanych 
przez kierownika projektu. Rezygnacja musi być złożona w formie pisemnej podpisana przez 
rodzica/opiekuna prawnego. 

 

4. Uczeń wypełnia ankietę monitorującą rezultaty projektu przed przystąpieniem do projektu oraz 
po zakończeniu swojego udziału w projekcie. 

 
 

Uwagi końcowe 
 

§ 7 
1. Udzielania wsparcia zaprzestaje się, gdy uczestnik projektu: 

a) przerwał naukę w szkole, 
b) podczas zajęć prowadzonych w ramach projektu naruszył zasady współżycia społecznego  

i normy etyczne obowiązujące w szkole, 
c) w uzasadnionych przypadkach zgodnie z zapisami § 6 pkt 3 regulaminu, zrezygnował ze 

wsparcia. 
 
 

§ 8 
1. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania. 
 

2. Nadzór nad prawidłową realizacją zapisów Regulaminu powierzam Kierownik Projektu. 
 

3. Gmina Zabrze zastrzega sobie prawo do decydowania w sprawach spornych i nieobjętych 
regulaminem. 

 
 
Spis załączników: 

1. Załącznik nr 1 - deklaracja uczestnictwa w projekcie; 
2. Załącznik nr 2 - dane uczestnika projektu; 
3. Załącznik nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 
4. Załącznik nr 4 – protokół z posiedzenia prac komisji rekrutacyjnej; 
5. Załącznik nr 5 - wykaz osób z podziałem na spełniających i niespełniających kryteria określone w regulaminie; 
6. Załącznik nr 6 - wykaz osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie; 
7. Załącznik nr 7 - lista rezerwowa uczestników projektu; 
8. Załącznik nr 8 - informacja o wynikach rekrutacji do projektu. 
9. Załącznik nr 9 – ankieta ewaluacyjna 


