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REGULAMIN
REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
w projekcie

Kurs na wykształcenie
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
tekst jednolity obowiązujący od dnia 23 grudnia 2013 r.

Gorzów Wielkopolski, 2013
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Postanowienia ogólne
Na podstawie umowy nr: UDA-POKL.09.01.02-08-071/13-00 o dofinansowanie Projektu Kurs
na wykształcenie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - pkt.3.7, Wniosku o dofinansowanie,
wyznacza się koordynatora ds. zajęć dydaktycznych do przeprowadzenia rekrutacji.
§ 1. Zakres regulacji
1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa dla wszystkich zadań projektu Kurs
na wykształcenie.
2. Zadania będą realizowane w okresie od 1 października 2013 r. do 31 maja 2015 r.
w podziale na trzy semestry, po 15 tygodni każdy.
3. Działania rekrutacyjne mają charakter jawny i otwarty, informacje o rekrutacji i zasadach
uczestnictwa są ogólnie dostępne.
4. Projekt zakłada udział 212 uczestników – uczniów i uczennic Liceum Ogólnokształcącego
nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wlkp., w tym 26 uczniów i uczennic klas III
w roku szkolnym 2013/2014, w tym 33 (16 dz., 17 chł.), posiadających orzeczenia
i opinie
poradni
psychologiczno-pedagogicznej
(142
uczennic,
w
tym:
2 niepełnosprawne, 58 z terenów wiejskich; 70 uczniów, w tym: 1 niepełnosprawny,
18 z terenów wiejskich).
5. Udział uczestników jest bezpłatny.
6. Prawa i obowiązki uczestników projektu reguluje Statut Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wlkp.
§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:
1. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa.
2. Programie - należy przez to rozumieć Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
3. Projekcie - należy przez to rozumieć Projekt Kurs na wykształcenie współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
4. Rekrutacji – należy przez to rozumieć następowanie po sobie procesu naboru
i kwalifikacji.
5. Rekrutacji segmentowej – należy przez to rozumieć rekrutację uczniów Liceum
Ogólnokształcącego nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim.
6. Naborze – należy przez to rozumieć przegląd potencjalnych uczestników projektu.
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7. Kwalifikacji – należy przez to rozumieć wybór ostatecznej kwalifikowalnej grupy
docelowej Projektu zgodnie z ustalonymi kryteriami opisanymi we wniosku
aplikacyjnym.
§ 3. Okres rekrutacji
1. Ze względu na charakter Projektu przeprowadza się rekrutację segmentową,
jednorazowo na początku projektu, tj. w okresie od 01 października – 31 stycznia 2013 r.
2. Do 31 stycznia 2013 r. zostaną opublikowane wszystkie listy podstawowe grup
docelowych i listy rezerwowe dla zadań:
1) SzOK(B,E):
a) zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym dla 212 uczniów (142 dz., 70 chł.),
(w wymiarze łącznym 212 godzin, tj.: 1 godzina na ucznia);
b) zajęcia grupowe z doradcą zawodowym dla 212 uczniów (142 dz., 70 chł.), 8
grup, tj.: 4 grupy po 26 uczniów, oraz 4 grupy po 27 uczniów, (w wymiarze
łącznym 24 godzin, tj.: 3 godziny na grupę);
c) indywidualna opieka pedagoga szkolnego dla 33 uczniów posiadających
orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (16 dz., 17 chł.),
wykazujących zaburzenia emocjonalne, problemy w nauce, (w wymiarze łącznym
165 godzin, tj.: 5 godzin na ucznia);
d) zajęcia grupowe z pedagogiem w celu przeciwdziałania uzależnieniom dla 212
uczniów (142 dz., 70 chł.), 8 grup, tj.: 4 grupy po 26 uczniów, oraz 4 grupy po 27
uczniów, (w wymiarze łącznym 24 godzin, tj.: 3 godziny na grupę);
e) zajęcia poświęcone zagadnieniu równości płci i rozwiązywaniu problemów bez
użycia przemocy dla 212 uczniów (142 dz., 70 chł.), 8 grup, tj.: 4 grupy po 26
uczniów, oraz 4 grupy po 27 uczniów, (w wymiarze łącznym 24 godzin, tj.: 3
godziny na grupę);
f) zajęcia grupowe z przedsiębiorczości dla 20 uczniów (12 dz., 8 chł.) (w wymiarze
łącznym 45 godzin na grupę);
2) Zajęcia wyrównawcze(A) dla 80 uczniów (54 dz., 26 chł.):
a) zajęcia z języka polskiego dla 32 uczniów (22 dz., 10 chł.), 4 grupy po 8 osób (w
wymiarze łącznym 360 godzin, tj.: 90 godzin na grupę);
b) zajęcia z matematyki dla 32 uczniów (22 dz., 10 chł.), 4 grupy po 8 osób (w
wymiarze łącznym 360 godzin, tj.: 90 godzin na grupę);
c) zajęcia z fizyki dla 8 uczniów (6 dz., 2 chł.) (w wymiarze łącznym 90 godzin na
grupę);
d) zajęcia z biologii 8 uczniów (4 dz., 4 chł.) (w wymiarze łącznym 90 godzin na
grupę);
3) Wiem więcej(D) dla 132 uczniów (88 dz., 44 chł.):
a) zajęcia z języka polskiego dla 24 uczniów (16 dz., 8 chł.), 3 grupy po 8 osób (w
wymiarze łącznym 180 godzin, tj.: 60 godzin na grupę);
b) zajęcia z matematyki dla 48 uczniów (32 dz., 16 chł.), 6 grup po 8 osób (w
wymiarze łącznym 360 godzin, tj.: 60 godzin na grupę);
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c) zajęcia z języka angielskiego dla 12 uczniów (8 dz., 4 chł.), 2 grupy po 6 uczniów
(w wymiarze 90 godzin, tj. 45 godzin na grupę);
d) zajęcia z języka niemieckiego dla 12 uczniów (8 dz., 4 chł.), 2 grupy po 6 uczniów
(w wymiarze 90 godzin, tj. 45 godzin na grupę);
e) zajęcia z geografii dla 12 uczniów (8 dz., 4 chł.), 2 grupy po 6 uczniów (w
wymiarze 90 godzin, tj. 45 godzin na grupę);
f) zajęcia z biologii dla 48 uczniów (32 dz., 16 chł.), 6 grup po 8 osób (w wymiarze
łącznym 360 godzin, tj.: 60 godzin na grupę);
g) zajęcia z fizyki dla 24 uczniów (16 dz., 8 chł.), 3 grupy po 8 osób (w wymiarze
łącznym 180 godzin, tj.: 60 godzin na grupę);
h) zajęcia z chemii dla 12 uczniów (8 dz., 4 chł.), 2 grupy po 6 uczniów (w wymiarze
łącznym 90 godzin, tj. 45 godzin na grupę);
4) Akademia sukcesu(D) dla 132 uczniów (88 dz., 44 chł.):
Ćwiczenia wyjazdowe:
a) Biologia dla 30 uczniów (20 dz., 10 chł.), 2 grupy po 15 uczniów (w wymiarze: 11
sesji wyjazdowych, 88 godzin ćwiczeń, tj.: 44 godziny na grupę);
b) Fizyka dla 15 uczniów (10 dz., 5 chł.), 1 grupa po 15 uczniów (w wymiarze: 11
sesji wyjazdowych, 44 godziny ćwiczeń na grupę);
c) Język polski dla 15 uczniów (10 dz., 5 chł.), 1 grupa po 15 uczniów (w wymiarze:
11 sesji wyjazdowych, 44 godziny ćwiczeń na grupę);
d) Matematyka dla 15 uczniów (10 dz., 5 chł.), 1 grupa po 15 uczniów (w wymiarze:
11 sesji wyjazdowych, 44 godziny ćwiczeń na grupę);
e) Chemia dla 15 uczniów (10 dz., 5 chł.), 1 grupa po 15 uczniów (w wymiarze: 11
sesji wyjazdowych, 44 godziny ćwiczeń na grupę);
Wykłady wyjazdowe:
f) Biologia dla 40 uczniów (26 dz., 14 chł.), 2 grupy po 20 uczniów (w wymiarze: 11
sesji wyjazdowych, 44 godzin wykładów, tj.: 22 godziny na grupę);
g) Fizyka dla 20 uczniów (14 dz., 6 chł.), 1 grupa 20 uczniów (w wymiarze: 11 sesji
wyjazdowych, 22 godziny wykładów na grupę);
h) Język polski dla 30 uczniów (20 dz., 10 chł.), 1 grupa 30 uczniów (w wymiarze: 11
sesji wyjazdowych, 44 godziny wykładów na grupę);
i) Matematyka dla 20 uczniów (14 dz., 6 chł.), 1 grupa 20 uczniów (w wymiarze: 11
sesji wyjazdowych, 22 godziny wykładów na grupę);
j) Chemia dla 20 uczniów (14 dz., 6 chł.), 1 grupa 20 uczniów (w wymiarze: 11 sesji
wyjazdowych, 22 godziny wykładów na grupę);
Laboratoria wyjazdowe:
k) Biologia dla 36 uczniów (24 dz., 12 chł.), 3 grupy po 12 uczniów (w wymiarze: 11
sesji wyjazdowych, 132 godzin laboratoriów, tj.: 44 godziny na grupę);
l) Fizyka dla 12 uczniów (8 dz., 4 chł.), 1 grupa 12 uczniów (w wymiarze: 11 sesji
wyjazdowych, 44 godziny laboratoriów na grupę);
m) Matematyka dla 12 uczniów (8 dz., 4 chł.), 1 grupa 12 uczniów (w wymiarze: 11
sesji wyjazdowych, 44 godziny laboratoriów na grupę);
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n) Chemia dla 12 uczniów (8 dz., 4 chł.), 1 grupa 12 uczniów (w wymiarze: 11 sesji
wyjazdowych, 44 godziny laboratoriów na grupę);
3. Ustala się następujący harmonogram rekrutacji:
1) opublikowanie warunków udziału w Projekcie, zgodnie z niniejszym Regulaminem
do 5 stycznia 2014 r.;
2) przyjmowanie zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem w Projekcie do 15 stycznia
2014 r.,
3) przeprowadzenie testów wiedzy z zakresu ICT, kompetencji językowych oraz nauk
matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem platformy edukacyjnej do 15
stycznia 2014 r.,
4) przeprowadzenie ankiety preferencji rozwoju osobistego z wykorzystaniem platformy
edukacyjnej do 15 stycznia 2014 r.,
5) kwalifikacja uczestników do 20 stycznia 2014 r.,
6) opublikowanie list uczestników oraz list rezerwowych do 25 stycznia 2014 r.;
7) podpisanie przez Beneficjenta, a w przypadku osoby niepełnoletniej również przez
Rodzica/Prawnego opiekuna, Deklaracji uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 6), do
31 stycznia 2014 r.;
§ 4. Zgłoszenie udziału w Projekcie
1. Zgłoszenie osób zainteresowanych udziałem w Projekcie oznacza złożenie następujących
dokumentów:– Kwestionariusz rekrutacyjny, Zaświadczenie o statusie ucznia, Dane
osobowe uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu (załącznikI nr 1, 2, 3, 4
do Regulaminu).
2. Sporządza się listę osób zainteresowanych Projektem.
§ 5. Kryteria kwalifikacji
1. Kryterium formalne:
1) Uczeń/uczennica klas I-III w roku szkolnym 2013/2014 Liceum Ogólnokształcącego
nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wlkp.
2. Kryteria podstawowe dla wszystkich zadań:
1) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności – 1 pkt,
2) zamieszkanie na terenie wiejskim – 1 pkt,
3) zamieszkanie w małej miejscowości – 1 pkt,
4) pochodzenie z rodziny niepełnej zagrożonej marginalizacją lub wykluczeniem
społecznym – 1 pkt,
5) płeć: kobieta – 1 pkt.
3. Kryteria dodatkowe dla zadania SzOK(B,E) - c) indywidualna opieka pedagoga
szkolnego:
1) posiadanie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej – 1 pkt,
2) posiadanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej – 1 pkt,
3) wykazywanie zaburzeń emocjonalnych – 1 pkt,
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4) wykazywanie problemów w nauce – 1 pkt,
4. Kryteria dodatkowe dla zadania Zajęcia wyrównawcze:
1) niskie wyniki w nauce – liczba mniejsza niż 50 % w 1 trymestrze 2013/2014 – 1 pkt,
2) wskazanie pedagoga szkolnego – 1 pkt
5. Kryteria dodatkowe dla zadań: Wiem więcej, Akademia sukcesu:
1) wynik badania ankietowego (potrzeba podnoszenia kwalifikacji, dążenie
do samokształcenia, wykazywanie zainteresowań, wykazywanie uzdolnień z
wybranego przedmiotu – liczba większa niż 2 pkt, maks. 4 pkt) – 1 pkt,
2) wynik testu wiedzy z zakresu ICT, kompetencji językowych, nauk matematycznoprzyrodniczych – liczba większa niż 15 pkt, maks. 20 pkt.) – 1 pkt,
3) dobre wyniki w nauce – liczba większa niż 50 % w 1 trymestrze 2013/2014 – 1 pkt,
§ 7. Kwalifikacja
1. Kwalifikację prowadzi komisja rekrutacyjna w składzie:
1) Koordynator ds. zajęć dydaktycznych – przewodniczący,
2) Doradca zawodowy – członek komisji,
3) Pedagog – członek komisji,
2. Dla każdego zgłoszonego ucznia/uczennicy prowadzi się Kartę kwalifikacyjną
do poszczególnych zadań, załącznik nr 5 Regulaminu.
3. Sporządza się listę zbiorczą kwalifikacji uczestników.
4. Listy podstawowe uczestników Projektu są jawne.
5. Kwalifikacja uzupełniająca.
1) W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Projekcie w trakcie jego realizacji,
do Projektu kwalifikuje się w pierwszej kolejności uczniów, którzy podczas rekrutacji
do końca stycznia 2014 r. pozostali na liście rezerwowej.
2) W sytuacji, gdy osoby z listy rezerwowej nie są zainteresowane udziałem w projekcie
w trakcie jego trwania do Projektu rekrutowani są chętni uczniowie z klas I - III ZSO nr
2 wg kolejności zgłoszeń. Dla tych beneficjentów nie wypełnia się zał. nr 1
6. Dane Beneficjentów, którzy pomyślnie przeszli przez kwalifikacje zostaną wpisane do
bazy PEFS.
§ 8. Prawa uczestnika Projektu
1. Uczestnik Projektu ma prawo do:
1) nieodpłatnego udziału w zajęciach,
2) korzystania z Platformy edukacyjnej Documaster,
3) otrzymywania materiałów i pomocy dydaktycznych na zajęciach,
4) aktywnego udziału w zajęciach,
§ 9. Obowiązki uczestnika Projektu
1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma obowiązek:
1) punktualnego i regularnego udziału w zajęciach,
2) potwierdzania udziału w zajęciach własnoręcznym podpisem na liście obecności,
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3) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach zgodnie ze Statutem ZSO nr 2 w
Gorzowie Wlkp.
4) udziału w badaniach efektywności lub ewaluacyjnych,
5) wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
§ 10. Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie
1. Uczestnik może w uzasadnionych przypadkach zrezygnować z udziału w projekcie.
2. O rezygnacji Beneficjent lub jego Rodzic/Prawny Opiekun powiadamia pisemnie
Dyrektora szkoły (zał. 7 – wzór oświadczenia)
§ 11. Prowadzenie dokumentacji rekrutacyjnej powierza się Koordynatorowi ds. zajęć
dydaktycznych. Dokumentację po zakończeniu realizacji Projektu należy przekazać Dyrektorowi
szkoły, w celu jej zarchiwizowania.
§ 12. Zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej , po ich wprowadzeniu publikuje się
tekst jednolity.
§ 13. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu powierza się
Kierownikowi Projektu. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 6, 7
§ 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
Załączniki:
1. Kwestionariusz rekrutacyjny
2. Zaświadczenie o statusie ucznia
3. Dane osobowe uczestnika projektu
4. Oświadczenie uczestnika projektu
5. Karta kwalifikacyjna do zadań projektu
6. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
7. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie
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