
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„SUPER SZKOŁY W GMINIE OSIELSKO” 

 
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 
10. Innowacyjna edukacja Działania 10.1. Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałania 
10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Super szkoły w gminie 

Osielsko” jest mowa o: 
1) Beneficjencie- należy przez to rozumieć Gminę Osielsko, 
2) Biurze rekrutacji- należy przez to rozumieć punkt konsultacyjny na terenie Szkoły objętej 

wsparciem w ramach Projektu, 
3) Dokumentach rekrutacyjnych- należy przez to rozumieć dokumenty, które kandydaci 

ubiegający się o zakwalifikowanie do Projektu lub ich rodzice/opiekunowie prawni, mają 
obowiązek złożyć w procesie rekrutacji, 

4) Kandydacie/-tce- należy przez to rozumieć ucznia/-ennicę uczęszczającego-/ą do Szkoły 
objętej wsparciem w Projekcie oraz nauczyciela/-kę, zatrudnionego/-ą w Szkole objętej 
wsparciem w Projekcie, ubiegającego/-ą się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie, 

5) Komisji rekrutacyjnej- należy przez to rozumieć komisję odpowiedzialną za wyłonienie 
Uczestników/-czek Projektu spośród Kandydatów/-ek, składającą się z Koordynatora 
merytorycznego oraz Dyrektorów Szkół objętych wsparciem w ramach Projektu, 

6) Koordynatorze merytorycznym- należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za 
całościowe zarządzanie Projektem, działającą w imieniu Beneficjenta, 

7) Projekcie- należy przez to rozumieć Projekt „Super szkoły w gminie Osielsko” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 
Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.1. Kształcenie ogólne i zawodowe w 
ramach ZIT Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

8) Regulaminie- należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w 
projekcie „Super szkoły w gminie Osielsko”, 

9) Szkole- należy przez to rozumieć szkołę, dla której organem prowadzącym jest gmina 
Osielsko, objętą wsparciem w ramach Projektu, 

10) Szkoleniu- należy przez to rozumieć formę wsparcia oferowaną Uczestnikom/-czkom 
Projektu, będącym nauczycielami/-kami zatrudnionymi w Szkołach objętych wsparciem w 
ramach Projektu,  

11) Uczestniku/-czce Projektu- należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do udziału w 
Projekcie, objętą wsparciem w ramach Projektu,  

12) Zajęciach- należy przez to rozumieć formę wsparcia oferowaną Uczestnikom/-czkom 
Projektu, będącym uczniami/-ennicami Szkół objętych wsparciem w ramach Projektu w 
postaci dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania rekrutacji i warunki uczestnictwa 
w Projekcie oraz prawa i obowiązki Uczestników/-czek Projektu. 

3. Regulamin wraz z dokumentami rekrutacyjnymi dostępny jest na stronie internetowej 
Beneficjenta oraz stronach internetowych Szkół. 

4. Osoba ubiegająca się o udział w Projekcie, zobowiązana jest do zapoznania  się z treścią 
niniejszego Regulaminu, a złożenie Dokumentów rekrutacyjnych jest równoznaczne z 
zaakceptowaniem jego postanowień. 

 
§ 2 

Informacje o Projekcie 
1. Projekt „Super szkoły w gminie Osielsko” współfinansowany jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.1. 
Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach 
ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020. 
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2. Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o dofinansowanie  
nr  UM_WR.433.1.158.2019. 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 2.09.2019 r. do 30.06.2020 r.  
4. Projekt ma na celu: 

1) podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 120 uczniów/-ennic 
poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, 

2) podniesienie kompetencji lub kwalifikacji 12 nauczycieli/-ek w zakresie korzystania z 
technologii informacyjno-komunikacyjnej, 

3) doposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej 4 
szkół. 

5. Projekt skierowany jest do następujących Szkół, uczęszczających do nich uczniów/-ennic oraz 
zatrudnionych w nich nauczycieli/-ek: 
1) Szkoły Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu,  
2) Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie, 
3) Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku,  
4) Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie. 

 
§ 3 

Zasady organizacji wsparcia dla Uczestników/-czek Projektu 
1. Dla 120 Uczestników/-czek Projektu, będących uczniami/-ennicami Szkół zorganizowane zostaną 

następujące zajęcia: 
1) w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu: zajęcia informatyczne oraz zajęcia z 

języka angielskiego, 
2) w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: zajęcia z przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych oraz zajęcia TIK,  
3) w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku: zajęcia z przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych oraz zajęcia TIK,  
4) w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie: zajęcia informatyczne oraz 

zajęcia z języka angielskiego. 
2. Zajęcia będą realizowane na terenie Szkoły, do której uczęszcza Uczestnik/-czka Projektu, w 

grupach liczących do 15 osób. 
3. Zajęcia będą realizowane w okresie od listopada 2019 r. do maja 2020 r. w wymiarze 1 godziny 

tygodniowo, w wybranych tygodniach po 2 godziny. W całym okresie każdy/-a Uczestnik/-czka 
Projektu weźmie udział w 32,5 godzinach wybranych przez siebie Zajęć. 

4. Zajęcia będą prowadzone według ustalonych przez poszczególne Szkoły i dostosowanych do 
planów lekcji harmonogramów, o których Uczestnicy/-czki Projektu zostaną poinformowani/-e na 
7 dni przed rozpoczęciem Zajęć. 

5. Szkoła zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie zajęć, o czym 
powiadomi Uczestników/-czki Projektu z 7-dniowym wyprzedzeniem. 

6. Uczestnicy/-czki Projektu w ramach zajęć otrzymają bezpłatne materiały dydaktyczne oraz będą 
korzystać z udostępnionych im przez Szkołę pomocy dydaktycznych, zakupionych w ramach 
Projektu tj. tabletu oraz słuchawek. 

7. Dla 12 Uczestników/-czek Projektu będących nauczycielami/-kami zatrudnionymi w Szkołach 
zorganizowane zostanie Szkolenie, mające na celu podniesienie kompetencji lub kwalifikacji w 
zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej, składające się z 9 modułów 
poruszających następujące zagadnienia: 
1) Wspomaganie pracy szkoły- wprowadzenie do szkolenia, 
2) Rozwój kompetencji kluczowych w procesie edukacji, 
3) Rozwój kompetencji informatycznych, 
4) Proces uczenia się a rozwój kompetencji kluczowych, 
5) TIK w budowaniu środowiska sprzyjającego nauczaniu/uczeniu się, 
6) Współpraca i komunikacja z wykorzystanie TIK, 
7) Bezpieczne wykorzystanie nowych technologii, 
8) Wspomaganie pracy szkoły w rozwoju kompetencji informatycznych, 
9) Planowanie rozwoju zawodowego uczestników szkolenia w zakresie wspomagania szkół. 

8. Szkolenie zostanie przeprowadzone w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie, 
w grupie liczącej 12 osób. 

9. Szkolenie zostanie zrealizowane w 3 wybrane dni w listopadzie 2019 r., w wymiarze 18 godzin, 
po 6 godzin w każdym dniu. Szkolenie może odbywać się  w czasie lub poza czasem pracy 
Uczestników/-czek. 
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10. Szkolenie zostanie prowadzone według ustalonego wspólnie z Dyrektorami Szkół i 
dostosowanego do planów lekcji nauczycieli/-ek harmonogramu, o którym Uczestnicy/-czki 
Projektu zostaną poinformowani/-e na 7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. 

11. Beneficjent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w terminie Szkolenia, o czym powiadomi 
Uczestników/-niczki Projektu z 7-dniowym wyprzedzeniem. 

12. Uczestnicy/-czki Projektu w ramach Szkolenia otrzymają bezpłatne materiały dydaktyczne 
przygotowane przez wykładowcę oraz catering. 

 
§ 4 

Zasady rekrutacji 
1. Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty. Prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości 

szans, w tym równości płci kobiet i mężczyzn, tj. w Projekcie mogą uczestniczyć wszyscy 
spełniający kryteria kwalifikacyjne bez względu na płeć, niepełnosprawność, światopogląd. 

2. Do Projektu zrekrutowanych zostanie łącznie 132 Uczestników/-czek Projektu, w tym na Zajęcia 
120 uczniów/-ennic, po 30 osób z każdej ze Szkół oraz na Szkolenie 12 nauczycieli/-ek ze 
wszystkich Szkół. 

3. Kandydaci, przed złożeniem Dokumentów rekrutacyjnych, mają obowiązek zapoznać się z treścią 
niniejszego Regulaminu. 

4. Rekrutacja do Projektu poprzedzona zostanie akcją promocyjną, przybliżającą założenia Projektu 
oraz oferowane formy wsparcia, prowadzoną podczas spotkań z rodzicami/opiekunami prawnymi 
uczniów w Szkołach. Rekrutacja będzie prowadzona również w sposób pasywny, w formie 
plakatów i informacji umieszczanych na stronie internetowej Beneficjenta  oraz stronach 
internetowych Szkół.  

5. Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w Projekcie jest złożenie: 
1) w przypadku Kandydata/ki będącego/-ej uczniem/-ennicą: podpisanych przez 

rodziców/opiekunów prawnych Kandydata/-tki „Deklaracji uczestnictwa ucznia/uczennicy”, 
stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu oraz „Oświadczenia Uczestnika Projektu o 
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”, stanowiącego załącznik nr 3 do 
Regulaminu., 

2) w przypadku Kandydata/-ki będącego/-ej nauczycielem/-elką: podpisanej przez Kandydata/-kę 
„Deklaracji uczestnictwa nauczyciela/nauczycielki”, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu 
oraz „Oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych”, stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu. 

6. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w Biurze Rekrutacji, w Szkole, do której uczęszcza, 
lub w której zatrudniony jest Kandydat/-ka.  

7. Złożenie Dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do Projektu. 
8. W pierwszej kolejności na etapie szkolnym zostaną zweryfikowane następujące kryteria formalne: 

1) w przypadku Kandydatów/-ek, będących uczniami/-ennicami: złożenie podpisanych przez 
rodziców/opiekunów prawnych Kandydata/-ki „Deklaracji uczestnictwa ucznia/uczennicy” oraz 
„Oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”, 

2) w przypadku Kandydatów/-ek, będących nauczycielami/-kami: złożenie podpisanych przez 
Kandydata/-kę „Deklaracji uczestnictwa nauczyciela/nauczycielki” oraz „Oświadczenia 
Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”.  

9. Weryfikacji kryteriów formalnych dokonuje Dyrektor Szkoły. 
10. Następnie zostaną zweryfikowane kryteria merytoryczne, na podstawie których określone zostanie 

pierwszeństwo kwalifikowania kandydata/-ki do danej formy wsparcia: 
1) w przypadku Kandydatów/-ek, będących uczniami/-ennicami:  

a) słabe wyniki w nauce: 10 pkt, 
b) opinia psychologa/pedagoga o potrzebie uczestnictwa w danych zajęciach: 10 pkt, 
c) pozytywna opinia wychowawcy/nauczyciela kierunkowego o uczniu/-ennicy i jego/jej 

zaangażowaniu: 10 pkt, 
d) aktywność na zajęciach z przedmiotu: 5 pkt, 

2) w przypadku Kandydatów/-ek, będących nauczycielami/-kami:  
a) brak kompetencji z danej tematyki na podstawie posiadanych dokumentów- 10 pkt, 
b) opinia Dyrektora Szkoły: 5 pkt. 

11. Weryfikacji kryteriów merytorycznych oraz wyboru osób zakwalifikowanych do Projektu spośród 
zgłoszonych Kandydatów/-ek dokona Komisja Rekrutacyjna. 

12. Celem zapewnienia Kandydatom/-kom równego dostępu, rekrutacja prowadzona będzie dla 
każdej ze Szkół oddzielnie według ustalonego parytetu miejsc na poszczególne formy wsparcia. 
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13. W przypadku kilku osób spełniających identyczne kryteria, o zakwalifikowaniu do Projektu 
decydować będzie opinia Dyrektora Szkoły. 

14. Kandydaci/-tki, którzy/-e spełnią kryteria uczestnictwa w Projekcie, ale nie zostaną 
zakwalifikowani/-e do uczestnictwa w Projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczeni/-one 
na liście rezerwowej w kolejności wg uzyskanych punktów. 

15. O wynikach rekrutacji i zakwalifikowaniu do Projektu osoby zakwalifikowane zostaną 
powiadomione przez Dyrektorów Szkół. 

16. Złożone w procesie rekrutacji przez Kandydata/-kę Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają 
zwrotowi. 

17. Za złożenie nieprawdziwych oświadczeń lub zatajenie prawdy w Dokumentach rekrutacyjnych 
grozi odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu Karnego. 

 
§ 5 

Prawa i obowiązki Uczestników Projektu 
1. Uczestnik/-czka Projektu zobowiązuje się uczestniczyć w prowadzonych w ramach Projektu 

formach wsparcia, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Szkoła oraz Beneficjent. 
2. Uczestnik/-czka Projektu zobowiązany/-a jest do przestrzegania zasad, obowiązujących na 

poszczególnych etapach realizacji Projektu.  
3. Uczestnik/-czka Projektu zobowiązany/-a jest do punktualności i aktywnego uczestnictwa w 

prowadzonych w ramach  Projektu formach wsparcia.  
4. Uczestnik/-czka Projektu zobowiązany/-a jest do wypełniania testów wiedzy ex-ante i ex-post, 

ankiet ewaluacyjnych i innych wymaganych dokumentów w trakcie realizacji Projektu, jak i udziału 
w procesie ewaluacyjnym nadzorowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, w tym informacji dotyczących sytuacji Uczestników/-czek Projektu po zakończeniu 
udziału w Projekcie (do 4 tygodni  od zakończenia udziału).  

5. Uczestnik/-czka Projektu zobowiązuje się do uzupełniania wszelkiej dokumentacji, związanej z 
realizacją Projektu, w szczególności do: podpisywania list obecności, potwierdzeń odbioru 
materiałów szkoleniowych, zaświadczeń i certyfikatów oraz innych dokumentów wskazanych 
przez Beneficjenta, związanych z realizacją Projektu.  

6. Uczestnik/-czka Projektu zobowiązuje się do informowania Dyrektora Szkoły o każdej zmianie 
danych osobowych, oraz danych dotyczących miejsca zamieszkania. 

7. Nauczyciel/-elka, będący/-a Uczestnikiem/-czką Projektu oraz rodzic/opiekun prawny ucznia/-
ennicy, będącego/-ej Uczestnikiem/-czką Projektu ponosi odpowiedzialność za składanie 
oświadczeń niezgodnych z prawdą. W związku z tym, w przypadku złożenia oświadczenia 
niezgodnego z prawdą Beneficjentowi przysługuje od Uczestnika/-czki Projektu lub 
rodzica/opiekuna prawnego roszczenie w drodze powództwa cywilnego. 

 
§ 6 

Zasady ukończenia oraz rezygnacji z udziału w Projekcie 
1. Uczestnik/-czka Projektu, po zakończeniu wsparcia w ramach Projektu, uzyska certyfikat lub 

zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie. Warunkiem uzyskania certyfikatu lub 
zaświadczenia jest uczestnictwo w minimum 80% godzin przewidzianych programem danej formy 
wsparcia. 

2. Wszelkie nieobecności, przekraczające dopuszczalny limit, wymagają pisemnego uzasadnienia. 
W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub problemami zdrowotnymi, Uczestnik/-czka 
Projektu zobowiązany/-a jest do dostarczenia do osoby prowadzącej daną formę wsparcia 
zwolnienia lekarskiego w ciągu 5 dni roboczych. 

3. Nieuzasadnione przekroczenie dozwolonego limitu nieobecności jest równoznaczne z rezygnacją 
Uczestnika/-czki Projektu z dalszego uczestnictwa w Projekcie. 

4. Uczestnik/-czka Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, bez ponoszenia 
odpowiedzialności finansowej, tylko w uzasadnionych przypadkach poprzez przekazanie 
Beneficjentowi pisemnej informacji o tym fakcie. 

5. Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 4, mogą wynikać z przyczyn zdrowotnych, 
losowych lub działania siły wyższej i nie mogły być znane Uczestnikowi/-czce Projektu w 
momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.  

6. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/-czki Projektu z listy uczestników w 
przypadku naruszenia przez niego/nią zasad niniejszego Regulaminu.  

7. W przypadku, gdy Uczestnik/-czka Projektu zrezygnuje z udziału w Projekcie, utraci prawo 
uczestnictwa w Projekcie lub zostanie skreślony z listy uczestników, na jego miejsce przyjmowany 
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jest pierwszy/-a Kandydat/-ka z listy rezerwowej, który/-a zadeklaruje chęć udziału w Projekcie i 
złoży oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

8. Jeżeli Uczestnik/-czka Projektu z własnej winy nie ukończy Szkolenia, Beneficjent może 
zobowiązać Uczestnika/-czkę Projektu do zwrotu kosztów Szkolenia, proporcjonalnie do odbytego 
wsparcia. 

9. Beneficjent może odstąpić od obciążenia Uczestnika/-czki Projektu kosztami, wyłącznie na 
podstawie pisemnego wniosku Uczestnika/-czki Projektu wraz z odpowiednim umotywowaniem 
(np. zmiana miejsca zamieszkania, długotrwała choroba, zmiana miejsca pracy, itp.). 

10. W przypadku rezygnacji Uczestnika/-czki Projektu z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania, 
Uczestnik/-czka jest zobowiązany/-a do zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych.  

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik/-czka Projektu jest zobowiązany/-a do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu. 

2. Beneficjent  zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w 
przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji Projektu, a także  w 
przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji 
Zarządzającej, bądź innych organów lub instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli 
realizacji Projektu, w sytuacji zmiany wytycznych i innych dokumentów programowych 
lub w innych uzasadnionych przypadkach. 

3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 

4. Beneficjent powiadomi Uczestników/-czki Projektu o wszelkich zmianach, dotyczących zasad i 
warunków wsparcia i uczestnictwa w Projekcie poprzez zamieszczenie informacji na stronie 
internetowej Beneficjenta oraz stronach internetowych Szkół. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia 
wynikające z Umowy o dofinansowanie Projektu UM_WR.433.1.158.2019. 

 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1- Deklaracja uczestnictwa ucznia/uczennicy, 
Załącznik nr 2- Deklaracja uczestnictwa nauczyciela/nauczycielki, 
Załącznik nr 3- Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. 
 
 

 
 
 

........................................  
podpis Dyrektora Szkoły 

 


