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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

 

“Szkoła z klasą”  

 

 realizowanym w ramach Poddziałania 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2014  

 

§1 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników 

Projektu „Szkoła z klasą” ich obowiązki a także etapy wsparcia przewidzianego w ramach Projektu.  

2. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu 

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 zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

3. Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie konsultingowo- doradcze „Wrota Biznesu”, a 

Partnerem Urząd Gminy Choroszcz. 

4. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy 

5. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 335 uczniów (154K) Publicznego 

Gimnazjum i 40 (20K) uczniów Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Choroszczy, poprzez 

wdrożenie programu rozwojowego w 2 szkołach w okresie od 01.03.2014 do 30.06.2014. 

6. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

7. Czas realizacji Projektu jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie Projektu: od 1 marca 2015 do 

30 czerwca 2015 roku.  

 

 

 

 

http://www.wrotabiznesu.com/
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§ 2 

 

DEFINICJE 

 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:  

1. Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt „Szkoła z klasą” w ramach Poddziałania 9.1.2 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

2.  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013;  

3. Uczestniku – należy przez to rozumieć ucznia/uczennicę, który złożył dokumenty określone w §3 

pkt.2 został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i podpisał Deklarację uczestnictwa w 

projekcie; 

4. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół składający się z Koordynatora projektu, 

Asystenta koordynatora i Specjalisty ds. rozliczeniowych, weryfikujących dokumenty i 

zatwierdzających listy Uczestników poszczególnych rodzajów wsparcia; 

 

§ 3 

 

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

1. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:  

a) uczy się lub zamieszkuje na terenie województwa podlaskiego;  

b) jest uczniem/uczennicą Publicznego Gimnazjum lub Liceum Ogólnokształcącego należącego do 

Zespołu Szkół w Choroszczy 

c) jest w wieku od 13 do 19 lat.   

2. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez Kandydata następujących 

dokumentów:  

a) kwestionariusz zgłoszeniowego do Projektu;  

b) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;  

c) dokumenty, o których mowa w ust. 2 muszą zostać opatrzone podpisem Kandydata. Ponadto w 

przypadku Kandydata niepełnoletniego, dokumenty o których mowa w ust. 2 muszą zostać 

podpisane przez rodzica Kandydata lub jego opiekuna prawnego.  

 

§ 4 

 

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 

 

1. W ramach projektu uczestnicy mogą korzystać z następujących form wsparcia: 

http://www.wrotabiznesu.com/
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a) zajęcia dodatkowe z kompetencji kluczowych; 

b) wyjazdy edukacyjne; 

c) indywidualne  i grupowe doradztwo zawodowe; 

d)  opieka psychologiczna; 

2. Uczeń/uczennica może korzystać z każdej z 4 form wsparcia. 

3. Zrealizowane zostaną zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych: 

a) Zajęcia dla uczniów/uczennic Publicznego Gimnazjum skierowane do uczniów/ uczennic 

specjalnych potrzeb edukacyjnych i mające na celu wyrównanie poziomu edukacyjnego 

uczniów/ uczennic w szkole. 

 porozumiewanie się w języku ojczystym; przeprowadzonych zostanie 104 godz. zajęć dla 2 gr 10 

osobowych; koszty zakupu podręczników dla uczestników zajęć będą pokryte z budżetu 

projektu.    

 porozumiewanie się w języku obcym; przeprowadzonych zostanie 208 godz. zajęć dla 3 gr 10 

osobowych z zakresu porozumiewania się w języku angielskim, 104 godz. zajęć dla 1 grupy 10 

osobowej z zakresu porozumiewania się w języku niemieckim oraz 104 godz. zajęć dla 1 grupa 

10 osobowa z zakresu porozumiewania się w języku hiszpańskim; koszty zakupu podręczników 

dla uczestników zajęć będą pokryte z budżetu projektu.  

 kompetencje matematyczno - przyrodnicze; przeprowadzonych zostanie 104 godz. zajęć dla 2 gr 

10 osobowych zajęć matematycznych; 104 godz. zajęć dla 1 grupy 10 osobowych zajęć z 

kompetencji przyrodniczych. 

 kompetencje z przedsiębiorczości; przeprowadzonych zostanie 100 godz. zajęć dla 3 gr 10 

osobowych.  

 kompetencje ekspresji i świadomości kulturalnej; przeprowadzonych zostanie 104 godz. zajęć 

dla 1 gr 20 osobowej koła tanecznego; 104 godz. zajęć dla 1 gr 10 osobowej warsztatów 

fotograficzno- filmowych. 

b) Zajęcia dla uczniów/uczennic Liceum Ogólnokształcącego skierowane do uczniów/ uczennic 

specjalnych potrzeb edukacyjnych i mające na celu wyrównanie poziomu edukacyjnego 

uczniów/ uczennic w szkole. 

http://www.wrotabiznesu.com/
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 porozumiewanie się w języku ojczystym; przeprowadzonych zostanie 104 godz. zajęć dla 1 gr 10 

osobowej; koszty zakupu podręczników dla uczestników zajęć będą pokryte z budżetu projektu.    

 porozumiewanie się w języku obcym; przeprowadzonych zostanie 208 godz. zajęć dla 2 gr 10 

osobowych z zakresu porozumiewania się w języku angielskim, 104 godz. zajęć dla 1 grupy 10 

osobowej z zakresu porozumiewania się w języku rosyjskim; koszty zakupu podręczników dla 

uczestników zajęć będą pokryte z budżetu projektu.  

 kompetencje matematyczno - przyrodnicze; przeprowadzonych zostanie 104 godz. zajęć dla 1 gr 

10 osobowych zajęć matematycznych. 

 kompetencje informatyczne; przeprowadzonych zostanie 104 godz. zajęć dla 2 gr 10 osobowej 

zajęć informatycznych, 104 godz. zajęć dla 1 grupy 10 osobowej zajęć grafiki komputerowej. 

 kompetencje z przedsiębiorczości; przeprowadzonych zostanie 100 godz. zajęć dla 1 gr 10 

osobowej.  

4. Zorganizowane zostaną wyjazdy edukacyjne: 

a) Wyjazdy dla uczniów i uczennic Publicznego Gimnazjum mające na celu podniesienie 

kompetencji świadomości i ekspresji kulturalnej oraz kompetencji społecznych i obywatelskich: 

 3 dniowy wyjazd Kraków- Oświęcim; zorganizowany zostanie 1 wyjazd, w którym udział 

weźmie 45 uczniów/ uczennic. 

 Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik i Teatru Buffo; zorganizowane zostaną 2 wyjazdy, w 

którym udział weźmie 45 uczniów/ uczennic. 

b) Wyjazdy dla uczniów i uczennic Liceum Ogólnokształcącego mające na celu podniesienie 

kompetencji świadomości i ekspresji kulturalnej oraz kompetencji społecznych i obywatelskich: 

 Wyjazd do Warszawy na Stadion Narodowy połączony z dniami otwartymi na uczelniach i 

pójściem na spektakl do Teatru Buffo; zorganizowany zostanie 1 wyjazd, w którym udział 

weźmie 20 uczniów/ uczennic. 

5. Przeprowadzone zostanie indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe obejmujące : 

      335 uczniów/ uczennic Publicznego Gimnazjum przejdzie 2 godziny doradztwa indywidualnego 

podczas którego dla każdego ucznia zostanie stworzony Indywidualny Plan Edukacyjno- 

Zawodowy oraz 2 godziny doradztwa grupowego. 

     40 uczniów/ uczennic Liceum Ogólnokształcącego przejdzie 2 godziny doradztwa 

indywidualnego podczas którego dla każdego ucznia zostanie stworzony Indywidualny Plan 

http://www.wrotabiznesu.com/
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Edukacyjno- Zawodowy oraz 2 godziny doradztwa grupowego. 

6. Zorganizowana zostanie również pomoc psychologiczna dla 20 uczniów/ uczennic Publicznego 

Gimnazjum  i  8 Liceum Ogólnokształcącego wykazujących problemy w nauce lub które z innych 

przyczyn są zagrożone przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty. Przewidziano 100 godz. 

pomocy dla Publicznego Gimnazjum i 40 godzin dla Liceum Ogólnokształcącego. 

7. Momentem zakończenia uczestnictwa w Projekcie jest zakończenie udziału w ostatniej formie 

wsparcia przewidzianej dla Uczestnika w ramach Projektu, nie później niż  

w ostatnim dniu realizacji Projektu, z zastrzeżeniem ust. 8.  

8. Zakończenie udziału w Projekcie przez Uczestnika następuje także w sytuacji: 

a) przekroczenia liczby dopuszczalnych nieobecności na zajęciach, zgodnie z § 6 ust.  

1 Regulaminu;  

b) złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie,  

c) na wniosek Asystenta koordynatora, uzasadniony rażącym naruszeniem zasad uczestnictwa w 

projekcie, 

d) skreślenia z listy uczniów Zespołu Szkół w Choroszczy.  

9. W przypadku zakończenia udziału w projekcie przez Uczestnika, Asystent koordynatora wpisuje na 

listę uczestników osobę z listy rezerwowej o ile nie przekroczono 30% realizacji danych zajęć. 

10. Asystent koordynatora informuje Koordynatora Projektu o zdarzeniach, o których mowa w §4 pkt. 7 

i 8.  

 

§ 5 

ZASADY REKRUTACJI 

1. Rekrutację Uczestników Projektu prowadzi cyklicznie Beneficjent Projektu na podstawie złożonych 

dokumentów rekrutacyjnych. 

2. Rekrutacja uczestników zajęć kompetencji kluczowych prowadzona będzie we wrześniu 2014r.; 

rekrutacja, wyjazdy, doradztwo zawodowe oraz pomoc psychologiczną prowadzona będzie w 

sposób ciągły.  

3. Proces rekrutacji rozpocznie się od działań promocyjnych, wykorzystujących różne kanały 

informacji.  

4. Dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w §3 pkt. 2 dostępne będą na stronie internetowej 

projektu oraz w biurze asystenta koordynatora w Zespole Szkół w Choroszczy. 

5. Weryfikacja dokumentów dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną. W razie konieczności 

prowadzone będą rozmowy weryfikujące z Kandydatami. 

6. W oparciu o wynik formularza rekrutacyjnego Kandydaci zostaną uszeregowani na liście 

rankingowej w kolejności od najbardziej do najmniej predysponowanych do udziału  

http://www.wrotabiznesu.com/
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w Projekcie (szczegółowe kryteria rekrutacji na poszczególne formy wsparcia przewidziane w 

ramach Projektu zawiera załącznik nr 1).  

7. W przypadku, gdy liczba chętnych do udziału w Projekcie przekroczy liczbę miejsc, lista 

rankingowa, o której mowa w ust. 6, zostanie podzielona na listę podstawową i rezerwową. 

8. Objęcie wsparciem w ramach Projektu Kandydata z listy rezerwowej możliwe jest  

w przypadku zakończenia udziału w projekcie przez Uczestnika jak również za zgodą Koordynatora 

w przypadku gdy zwiększenie liczebności grup założonych we wniosku nie wpłynie na jakość 

prowadzonych zajęć.  

9. Zatwierdzenie list przez Beneficjenta następuje dzień przed dniem rozpoczęcia poszczególnych 

zajęć. Asystent koordynatora zapewnia przekazanie tych informacji uczniom ubiegającym się o 

uczestnictwo w Projekcie. 

10. Najpóźniej w chwili rozpoczęcia uczestnictwa w pierwszej formie wsparcia uczestnik podpisuje 

deklarację uczestnictwa w Projekcie  

11. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym równości płci. 

Organizator zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet, jak i mężczyzn znajdujących się w 

grupie potencjalnych Uczestników projektu. 

12. W przypadku mniejszego niż zakładane zainteresowania uczniów / uczennic udziałem  

w projekcie, przeprowadzone zostaną działania zaradcze (m.in. indywidualne rozmowy zachęcające 

z uczniami, rozesłanie informacji do rodziców uczniów i uczennic, spotkania z rodzicami) i 

dodatkowa rekrutacja. 

 

§ 6 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 

1. Uczestnicy Projektu, w zależności od formy wsparcia, z której korzystają, zobowiązani są w 

szczególności do:  

a) uczestnictwa w minimum 70% godzinach zajęć w ramach każdego wsparcia,  

2. Uczestnik ma obowiązek aktywnego uczestnictwa we wsparciu oferowany w ramach projektu. 

Nieobecności dopuszczalne są jedynie w przypadkach losowych, tj.  

w szczególności w przypadku choroby i wymagają usprawiedliwienia. 

3. Uczestnicy Projektu mają obowiązek udziału w badaniach ankietowych przeprowadzanych w 

ramach Projektu lub w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 

po jego zakończeniu.  

http://www.wrotabiznesu.com/


 

 

 

 

  

Człowiek – najlepsza inwestycja 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

Lider projektu:                                     Partner projektu: 
                                             Stowarzyszenie konsultingowo- doradcze ‘’Wrota Biznesu”                      Gmina Choroszcz  

                           ul. Nowy Świat 14/14                      ul. Dominikańska 2 

                                                                                              15-453 Białystok                  16-070 Choroszcz 

          www.wrotabiznesu.com                          www.choroszcz.pl 

 
                                                                 

 

 
 

7 

  

 

§7 

ZASADY MONITORINGU PROJEKTU 

 

1. Monitoring projektu i uczestników prowadzony będzie stale przez asystenta koordynatora. 

2. Monitoring obejmować będzie weryfikację postępu, dotrzymanie harmonogramu, weryfikację grupy 

docelowej, weryfikację zgodności wydatków z budżetem, weryfikację realizowanego wsparcia, w 

tym liczby przeprowadzonych zajęć, uczestników zajęć itp. 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczeń ubiegający się o uczestnictwo w Projekcie, poprzez złożenie dokumentów,  

o których mowa w § 3 ust. 2, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.  

2. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co do 

rozstrzygnięć podejmuje Beneficjent.  

 

 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

 

Załącznik nr 1 Szczegółowe kryteria rekrutacji do Projektu  

Załącznik nr 2 Wzór formularza zgłoszeniowego do Projektu  

Załącznik nr 3 Wzór deklaracji uczestnictwa w Projekcie  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Szkoła z klasą”  

 

 

FORMY 

WSPARCIA 
LP. 

KRYTERIUM 

(w kolejności) 
PKT. ZASADA 

ŹRÓDŁO 

INFORMACJI 

Z
a

ję
ci

a
 z

 k
o

m
p

et
en

cj
i 

 

1. 

Ocena uzyskana z 

przedmiotu (w zależności od 

rodzaju zajęć) 

Zajęcia z j. ojczystego – 

ocena z języka polskiego 

Zajęcia z j. obcego – ocena 

z j. angielskiego 

Zajęcia z matematyki – 

ocena z matematyki 

Zajęcia z przyrody – ocena z 

biologii 

Zajęcia z 

przedsiębiorczości- średnia 

ocen 

Zajęcia informatyczne – 

średnia ocen 

Warsztaty fotograficzno- 

filmowe – średnia ocen 

5- 0 pkt 

4- 4 pkt 

3- 5 pkt 

2- 8 pkt 

1- 10 pkt 

Najwięcej punktów 

uzyskają uczniowie, 

którzy uzyskali 

najniższe ocena, bądź 

średnią ocen 

Dane z 

kwestionariusza 

2. Status materialny ucznia 

Powyżej 

– 0 pkt 

Poniżej 

500 na 

osobę  – 

5 pkt 

Najwięcej punktów 

uzyskają uczniowie, 

którzy posiadają 

najniższy status 

materialny 

Dane z 

kwestionariusza 

3. Osoba niepełnosprawna 5 pkt 

Punkt uzyskają 

uczniowie mający 

stopień 

niepełnosprawności 

Dane z 

kwestionariusza 

4. 
Zamieszkanie na obszarze 

wiejskim 
5 pkt 

Punkt uzyskają 

uczniowie mający 

zamieszkanie na 

obszarze wiejskim 

Dane z 

kwestionariusza 

5. 

W przypadku jednakowej liczby pkt 

kolejnym kryterium będzie średnia 

pozostałych podanych ocen, następnie 

data zgłoszenia 

 

W pierwszej 

kolejności do projektu 

zakwalifikują się 

osoby z najniższą 

średnią 

Dane z 

kwestionariusza 

D
o

ra

d
zt

w
o

 

za
w

o

d
o

w
e 

1. 
Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w 

Choroszczy 

Na doradztwo 

zakwalifikują się 

uczniowie Zespołu 

Lista uczniów 

Zespołu Szkół w 

Choroszczy 

http://www.wrotabiznesu.com/


 

 

 

 

  

Człowiek – najlepsza inwestycja 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

Lider projektu:                                     Partner projektu: 
                                             Stowarzyszenie konsultingowo- doradcze ‘’Wrota Biznesu”                      Gmina Choroszcz  

                           ul. Nowy Świat 14/14                      ul. Dominikańska 2 

                                                                                              15-453 Białystok                  16-070 Choroszcz 

          www.wrotabiznesu.com                          www.choroszcz.pl 
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Szkół w Choroszczy 

Z
a

ję
ci

a
 z

 

p
sy

ch
o

lo
g

ie
m

 

1. Skierowanie pedagoga 

Na pomoc 

psychologiczną 

kierować będzie 

pedagog 

Skierowanie od 

pedagoga w formie 

podpisu na 

kwestionariuszu 

W
y

ja
zd

y
 

1. Status materialny ucznia 

Powyżej 

– 0 pkt 

Poniżej 

500 na 

osobę  – 

5 pkt 

Najwięcej punktów 

uzyskają uczniowie, 

którzy posiadają 

najniższy status 

materialny 

Dane z 

kwestionariusza 

2. Osoba niepełnosprawna 5 pkt 

Punkt uzyskają 

uczniowie mający 

stopień 

niepełnosprawności 

Dane z 

kwestionariusza 

3. 
Zamieszkanie na obszarze 

wiejskim 
5 pkt 

Punkt uzyskają 

uczniowie mający 

zamieszkanie na 

obszarze wiejskim 

Dane z 

kwestionariusza 

4. 

W przypadku jednakowej liczby pkt 

kolejnym kryterium będzie data 

zgłoszenia 

 

W pierwszej 

kolejności do projektu 

zakwalifikują się 

osoby które zgłosiły 

się najwcześniej 

Dane z 

kwestionariusza 

 

 

 
 

http://www.wrotabiznesu.com/

