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FER.042.59.2018                                                               Częstochowa, 25.10.2018 r. 

 

 

  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Stawiamy na rozwój” 

 

Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Stawiamy na rozwój” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego  

na lata 2014-2020 

Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 

Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 

elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego 

Podziałanie 11.1.4. 

           

Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 

 

Nr projektu  RPSL.11.01.04-24-0087/18 

 

§1 

Informacja o Projekcie 

1. Projekt „Stawiamy na rozwój” realizowany jest przez Gminę Miasto Częstochowa, 

zwaną dalej Wnioskodawcą. 

2. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 5 częstochowskich 

liceach ogólnokształcących poprzez poszerzenie i dostosowanie oferty edukacyjnej do 

indywidualnych potrzeb 272 uczniów/uczennic (195 K, 77 M) w zakresie wyrównywania  

i rozwijania kompetencji kluczowych oraz poszerzenie bazy dydaktycznej  

5 częstochowskich liceów ogólnokształcących poprzez doposażenie ich w sprzęt i pomoce 

niezbędne do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, w tym 

prowadzonych metodą eksperymentu. 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 r. 

4. Wsparciem objętych zostanie 272 uczniów/uczennic w tym 195 K oraz 77 M  

z 5 liceów ogólnokształcących: 
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• I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego:  

- zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych – 

matematyka – 96 uczniów/uczennic  

• III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. dr Wł. Biegańskiego:  

- warsztaty z matematyki prowadzone metodą eksperymentu – 20 

uczniów/uczennic 

- warsztaty z biologii prowadzone metodą eksperymentu – 20 uczniów/uczennic 

- warsztaty z chemii prowadzone metodą eksperymentu – 20 uczniów/uczennic 

- warsztaty z geografii prowadzone metodą eksperymentu – 20 uczniów/uczennic 

- warsztaty z fizyki prowadzone metodą eksperymentu – 8 uczniów/uczennic 

• V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza:  

- zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych – 

matematyka – 84 uczniów/uczennic 

• VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe:  

- zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych – 

matematyka – 16 uczniów/uczennic 

- zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych – język 

angielski – 24 uczniów/uczennic 

• XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

im. S. Żeromskiego:  

- zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych – 

matematyka – 32 uczniów/uczennic 

- zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych – język 

angielski – 16 uczniów/uczennic 

- zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych – biologia 

– 8 uczniów/uczennic 

- zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych – chemia 

– 8 uczniów/uczennic 

- Zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych –  

geografia – 8 uczniów/uczennic 

- warsztaty z matematyki prowadzone metodą eksperymentu – 32 

uczniów/uczennic 

- warsztaty z biologii prowadzone metodą eksperymentu – 8 uczniów/uczennic 

- warsztaty z chemii prowadzone metodą eksperymentu – 8 uczniów/uczennic 

- warsztaty z geografii prowadzone metodą eksperymentu – 8 uczniów/uczennic 
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5. W ramach projektu przewidziano realizację zajęć wyrównujących dysproporcje  

w nauczaniu kompetencji kluczowych w zakresie matematyki, języka angielskiego, biologii, 

chemii i geografii oraz warsztaty oparte na metodzie eksperymentu z matematyki, biologii, 

chemii, geografii i fizyki.  

6. Udział w Projekcie jest bezpłatny - koszty związane z realizacją form wsparcia 

współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

  

§2 

Oferowane formy wsparcia 

1. Projekt przewiduje następujące formy wsparcia: 

 1) Zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych: 

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego: 

- matematyka  

V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza: 

- matematyka 

VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe:  

- matematyka 

- język angielski 

XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

im. S. Żeromskiego: 

- matematyka 

- język angielski 

- biologia 

- chemia 

- geografia 

2) Warsztaty oparte na metodzie eksperymentu: 

III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. dr Wł. Biegańskiego 

- matematyka 

- biologia 

- chemia  

- geografia 

- fizyka 

XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

im. S. Żeromskiego: 
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- matematyka 

- biologia 

- chemia 

- geografia 

2. Opis zaplanowanych form wsparcia: 

Zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych – zajęcia 

mające na celu wyrównywanie dysproporcji w nauczaniu kompetencji w zakresie 

matematyki, języka angielskiego, biologii, chemii i geografii. Jednocześnie, aby 

zaplanowane w projekcie wsparcie było jak najbardziej efektywne zostaną zakupione 

materiały, pomoce dydaktyczne i naukowe. 

Warsztaty oparte na metodzie eksperymentu – warsztaty prowadzone w oparciu  

o metodę eksperymentu z zakresu matematyki, biologii, chemii, geografii i fizyki. 

Jednocześnie, aby zaplanowane w projekcie wsparcie było jak najbardziej efektywne 

zostaną zakupione materiały, pomoce dydaktyczne i naukowe. 

Harmonogram zajęć i warsztatów zostanie dostosowany do planu lekcji uczniów/uczennic, 

liczba godzin nie będzie obciążająca – średnio, przewidziano 1 godzinę lekcyjną z danych 

zajęć/warsztatów na tydzień.  

§3 

Zasady rekrutacji do Projektu 

1. Rekrutacja uczniów/uczennic do projektu obejmuje: 

1.1. Spotkania informacyjno-promocyjne w szkołach dla uczniów/uczennic.  

1.2 Ogłoszenie naboru na stronach internetowych szkół oraz na tablicach ogłoszeń 

w szkołach uczestniczących w projekcie zgodnie z §1 ust. 4 regulaminu rekrutacji,  

a także na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim 

(www.fe.czestochowa.pl). 

1.3. Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych przez Szkolnych Koordynatorów 

Projektu: 

- uczniowie/uczennice - formularz zgłoszeniowy, oświadczenie uczestnika/uczestniczki 

projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oceny z przedmiotu 

odpowiadające tematycznie formie wsparcia na którą zgłasza się uczeń/uczennica  

z semestru poprzedzającego rekrutację – wpisane w punkcie IV formularza 

zgłoszeniowego, rekomendacja wychowawcy do udziału w projekcie; 

1.4. Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych przez Koordynatorów\ki szkolne. 

1.5. Wybór uczestników/uczestniczek projektu przez Koordynatorów/ki szkolnych/e 

zgodnie z katalogiem kryteriów (załącznik nr 1 do Regulaminu). 
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1.6. Sporządzenie list uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do udziału  

w projekcie oraz list rezerwowych przez Koordynatorów/ki szkolnych/e. 

1.7. Weryfikację i zatwierdzenie list uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych 

o udziału w projekcie oraz list rezerwowych przez Koordynatorkę projektu. 

1.8. Poinformowanie przez Koordynatorów/ki szkolnych/e uczestników/uczestniczki 

o wynikach rekrutacji (tablice ogłoszeń w szkołach). 

1.9. Złożenie przez uczestników/uczestniczki deklaracji uczestnictwa w projekcie. 

2. Rekrutację do udziału w projekcie będą prowadzić Koordynatorzy/ki szkolni/e 

oraz Koordynatorka projektu. 

3. Nabór uczestników/uczestniczek będzie trwał nie krócej niż 15 dni kalendarzowych. 

Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych potrwa nie dłużej niż 15 dni kalendarzowych  

od zakończenia naboru do projektu (5 dni – ocena formalna, 10 dni – ocena 

merytoryczna), sporządzenie oraz zatwierdzenie list podstawowych i rezerwowych 

nastąpi niezwłocznie po zakończeniu oceny dokumentów rekrutacyjnych. W sytuacjach 

wątpliwych, decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika/uczestniczki do projektu podejmuje 

Koordynator/ka szkolny/a po konsultacji z wychowawcą/czynią ucznia/uczennicy  

i zatwierdzeniu decyzji przez dyrektora/kę szkoły. 

4. Warunki uczestnictwa uczniów/uczennic w projekcie: 

4.1.Uczeń/uczennica uczęszcza do jednej ze szkół wymienionych w §1 ust. 4 i w momencie 

rekrutacji do projektu uczęszcza do klas I-III szkoły średniej. 

4.2.Do Koordynatora/ki szkolnego/ej zostanie dostarczony komplet dokumentów 

rekrutacyjnych określonych w §3 ust. 1 pkt. 1.3. 

4.3. Na I etapie rekrutacji do projektu należy dostarczyć: 

− formularz zgłoszeniowy do projektu (załącznik nr 2-6 do Regulaminu)  

− oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych (załącznik nr 7 do Regulaminu), 

− oceny z przedmiotu odpowiadające tematycznie formie wsparcia na którą zgłasza 

się uczeń/uczennica z semestru poprzedzającego rekrutację – uzupełnione 

w formularzu zgłoszeniowym w punkcie IV. 

− rekomendacja wychowawcy do udziału w projekcie ucznia/uczennicy (załącznik nr 8 

do Regulaminu) 

4.4. Po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie należy dostarczyć deklarację 

uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 9 do Regulaminu). 

4.5. W uzasadnionych przypadkach Koordynator/ka szkolny/a może zażądać dodatkowych 

dokumentów potwierdzających kwalifikowalność ucznia/uczennicy.  
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4.6. Niezłożenie wymaganych dokumentów wyklucza z udziału w projekcie. 

4.7. Wzory dokumentów rekrutacyjnych będą dostępne u Koordynatorów/ek szkolnych, 

a także na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim 

(www.fe.czestochowa.pl) i stronach internetowych szkół. 

4.8. W pierwszej kolejności zakwalifikowani zostaną uczniowie/uczennice z największą 

liczbą punktów. 

4.9. W przypadku niezakwalifikowania ucznia/uczennicy do udziału w projekcie ze względu 

na ograniczoną liczbę miejsc utworzona zostanie lista rezerwowa. Uczniowie/uczennice 

z listy rezerwowej przyjmowani będą do udziału w projekcie w momencie zwolnienia się 

miejsca. 

4.10. Listy uczniów/uczennic zakwalifikowanych do udziału w projekcie  (załączniki nr 10 

do Regulaminu) oraz listy rezerwowe (załącznik nr 11 do Regulaminu) zostaną 

sporządzone przez Koordynatorów/ki szkolnych/e odrębnie dla każdej placówki szkolnej. 

4.11. Listy uczniów/uczennic zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy 

rezerwowe, zostaną zweryfikowane i zatwierdzone przez Koordynatorkę projektu. 

4.12. W przypadku nie wyłonienia uczestników wszystkich zajęć i warsztatów zostanie 

przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. 

§4 

Zasady uczestnictwa w projekcie –  

prawa i obowiązki uczestników/uczestniczek Projektu 

1. Każdy uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo do: 

1.1. Udziału w pełnym wymiarze godzin dla danego rodzaju zajęć, do którego przystąpił/a; 

1.2. Otrzymania dostępu do pomocy dydaktycznych do zajęć, w których uczestniczy 

w ramach projektu. 

2. Każdy uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązuje się do: 

2.1. Złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (formularz zgłoszeniowy, 

oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, oceny z przedmiotu odpowiadające tematycznie formie wsparcia na którą 

zgłasza się uczeń/uczennica z semestru poprzedzającego rekrutację, rekomendacja 

wychowawcy do udziału w projekcie, deklaracja uczestnictwa w projekcie). 

2.2. Zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. 

2.3. Systematycznego uczęszczania na zajęcia organizowane w ramach projektu zgodnie 

z ustalonym harmonogramem zajęć, potwierdzonego listą obecności. 

2.4. Wypełniania ankiet dla celów ewaluacji i monitorowania projektu. 
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2.5. Bieżącego informowania Koordynatorów/ki szkolnych/e o wszystkich zdarzeniach 

mogących zakłócić jego/jej udział w projekcie oraz treści usprawiedliwienia ewentualnej 

nieobecności na zajęciach. 

2.6. Samodzielnego nadrobienia opuszczonych zajęć w przypadku nieobecności. 

2.7. Stosowania się do poleceń osób związanych z realizacją projektu. 

2.8. Przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt i urządzenia 

wykorzystywane w trakcie realizacji projektu. 

2.9. Informowania o zmianach dotyczących danych osobowych. 

 

§5 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

Wnioskodawca zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika/uczestniczki z projektu 

w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego, 

w przypadku rezygnacji ucznia/uczennicy z nauki w szkole objętej projektem. Rezygnacja  

z udziału w projekcie jest możliwa w przypadkach uzasadnionych i wynikających z przyczyn 

natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie może być znana przez 

uczestnika/uczestniczkę w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 

W przypadku złożenia rezygnacji z udziału w projekcie konieczne jest jej poparcie 

złożeniem deklaracji rezygnacji z udziału w projekcie (załącznik nr 12 do Regulaminu). 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych 

aktów prawa wspólnotowego i polskiego – w szczególności kodeksu cywilnego 

oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 

2. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

3. Regulamin obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia w okresie realizacji projektu. 

 

 

Zatwierdził: 
Ryszard Stefaniak 

Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy 
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Załączniki: 

1. Katalog kryteriów rekrutacji, 

2.-6. Formularz zgłoszeniowy do projektu dla ucznia/uczennicy z poszczególnych szkół, 

7. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, 

8. Rekomendacja do udziału w projekcie ucznia/uczennicy. 

9. Deklaracja udziału w projekcie, 

10. Lista podstawowa uczestników/uczestniczek (uczniowie/uczennice), 

11. Lista rezerwowa uczestników/uczestniczek (uczniowie/uczennice), 

12. Deklaracja rezygnacji z udziału w projekcie. 


