REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Nowoczesna szkoła – lepsza przyszłość
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020,Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
- konkurs
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji
uczestników/uczestniczek projektu pn. „Nowoczesna szkoła – lepsza przyszłość”.
2. Projekt realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
3. Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej.
4. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji
Katowickiej im. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda.
5. Biuro projektu mieści się w gabinecie pedagoga i sekretariacie Zespołu Szkół Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej im. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda,
ul. T. Kościuszki 11, 41-500 Chorzów.
§2
SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW
Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są poniższe pojęcia, należy przez nie rozumieć:
Beneficjent – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej.
Realizator projektu – Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji
Katowickiej im. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda.
Biuro projektu – gabinet pedagoga i sekretariat Zespołu Szkół Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich Archidiecezji Katowickiej im. Kard. Prymasa Augusta Hlonda, ul. T. Kościuszki 11,
41-500 Chorzów.
Uczestnik/uczestniczka projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie
(uczeń/uczennica szkoły/nauczyciel/nauczycielka) zgodnie z zasadami określonymi
w niniejszym dokumencie, bezpośrednio korzystającą ze wsparcia projektu.
Opiekun dziecka – rodzic bądź opiekun prawny.
Komisja rekrutacyjna 1 – Koordynator projektu, Koordynator
szkolny, wychowawca
lub nauczyciel przedmiotu.
Komisja rekrutacyjna 2 – Koordynator projektu, Koordynator szkolny, W-ce Dyrektor
Zespołu Szkół.
Zespół projektowy – osoby zaangażowane w realizację projektu na czele z Koordynatorem
Projektu.
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§3
CELE PROJEKTU I ZAKRES WSPARCIA
1. Działania projektu są ukierunkowane na zwiększenie jakości edukacji ogólnej w Zespole Szkół
w Chorzowie w kontekście umiejętności kluczowych na rynku pracy poprzez realizację zajęć
wyrównawczych, warsztatów, kół zainteresowań, zajęć prowadzonych metodą eksperymentu
oraz doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne. Ponadto, przewidziano szkolenia dla kadry
nauczycieli oraz wdrożenie nowych form i metod nauczania z wykorzystaniem narządzi TIK.
2. Okres realizacji projektu: od 1 września 2021 r. do 30.06.2023 r.
§4
WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE I OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI
1. Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełni łącznie następujące warunki:
a) jest uczniem/uczennicą uczęszczającym/uczęszczającą do klas IV - VIII Zespołu Szkół
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej Archidiecezji Katowickiej im.
Kardynała Prymasa Augusta Hlonda lub jest nauczycielem ww. szkole,
b) jest osobą zainteresowaną udziałem w projekcie, która złożyła formularz zgłoszenia do
udziału w projekcie – załącznik nr 1a lub 1b (w przypadku ucznia/uczennicy, zgłoszenia
dokonuje rodzic/opiekun prawny), a w przypadku zakwalifikowania do projektu przez
komisję rekrutacyjną, przedłożyła wymagane dokumenty wskazane w załączniku nr 2a lub
2b, 3a lub 3b oraz załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu.
c) dopełni wszystkich formalności określonych w niniejszym regulaminie.
2. Przewidziane formy wsparcia dla grupy docelowej mają charakter nieodpłatny.
3. W ramach projektu realizowane będą dla uczniów/uczennic:
a) zajęcia wyrównawcze z: matematyki, j. angielskiego, j. włoskiego, j. niemieckiego,
b) zajęcia warsztatowe, koła zainteresowań z: j. angielskiego, informatyki, szachów,
c) zajęcia prowadzone metodą eksperymentu z: przyrody, biologii, fizyki, chemii,
4. Uczestnicy mogą skorzystać z kilku form wsparcia, według własnych potrzeb, możliwości, po
zakwalifikowaniu przez komisję rekrutacyjną 1.
5. Kursy dla nauczycieli będą organizowane zgodnie z założeniami projektu.
6. Zajęcia dla uczniów/uczennic, co do zasady odbywać się będą na terenie szkoły do której
uczęszczają.
7. Podczas zajęć będzie wykorzystywany sprzęt i pomoce dydaktyczne zakupione w ramach
projektu.
8. Terminy i godziny realizacji wsparcia będą uwzględniały zajęcia lekcyjne prowadzone
w szkole.
9. Proces rekrutacji, jak i wszystkie działania w projekcie będą przebiegać zgodnie z zasadą
równości szans kobiet i mężczyzn. Każdy z potencjalnych uczestników będzie miał jednakowy
dostęp do zaplanowanych w projekcie form wsparcia bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, orientację seksualną, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznanie
lub światopogląd.
10. Realizator wyznaczył ramy czasowe rekrutacji do Projektu dzieci tj. uczniów/uczennic
na wrzesień – październik 2021 r. oraz uzupełniająco na IX -X 2022 r., a w przypadku pozyskania
zbyt małej liczby chętnych, prowadzony będzie dodatkowy nabór.
11. Informacja dotycząca rekrutacji uczniów/uczennic do projektu przekazywana będzie
bezpośrednio uczniom, za pośrednictwem tablic informacyjnych, strony internetowej
i na zebraniach rodziców.
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12. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne u wychowawców klas, w biurze projektu
oraz na stronie internetowej.
13. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście do wychowawców lub biura projektu,
w godzinach otwarcia szkoły (liczy się data doręczenia do placówki) lub drogą elektroniczną za
pośrednictwem platformy komunikacyjnej – Micro-soft Teams.
14. Po zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy do projektu należy przedłożyć niezbędne dokumenty tj.:
załącznik nr 2a – Deklaracja uczestnictwa ucznia/uczennicy, załącznik nr 3 a – Kwestionariusz
danych ucznia/uczennicy, załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika/uczestniczki.
Ich przedłożenie w formie papierowej, w dniu rozpoczęcia zajęć przewidzianych w ramach
projektu, warunkuje udział w projekcie.
15. Poprzez zgłoszenie udziału w projekcie uczestnik/uczestniczka, prawny opiekun
uczestnika/uczestniczki wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych
w formularzu zgłoszeniowym, przez Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Zarząd
Województwa Śląskiego, zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie
uczestnicy/prawni opiekunowie uczestników przyjmują do wiadomości, kto jest
administratorem, przetwarzającym dane osobowe oraz, że podanie tych danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do udziału w projekcie. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych jest jednoznaczne z brakiem możliwości udziału w działaniach projektu.
§5
KRYTERIA I PROCEDURA REKRUTACJI DLA UCZNIÓW/UCZENNIC
1. Warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest wypełnienie Formularza zgłoszenia
stanowiącego Załączniki nr 1 oraz przedłożenie stosownego zaświadczenia – jeśli dotyczy
i dostarczenie ich do szkoły w terminie trwania rekrutacji do projektu.
2. W przypadku problemów z wypełnieniem dokumentacji rekrutacyjnej rodzice/opiekunowie
prawni zainteresowani udziałem dziecka w projekcie mogą skorzystać ze wsparcia
pracowników biura projektu.
3. Kryterium dostępu dla uczestników/uczestniczek do projektu jest realizowanie obowiązku
szkolnego w klasach IV - VIII Zespołu Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji
Katowickiej im. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda w roku szkolnym, w którym
realizowany jest projekt.
4. Kryteria rekrutacji:
a) Kryteria do zajęć wyrównawczych:
Kryterium 1:
Preferowani będą uczniowie o niskich wynikach w nauce z danego przedmiotu
(<3 - 10 pkt.),
Kryterium 2:
W przypadku zbyt dużej ilości chętnych, będzie brana pod uwagę wysokość średniej ocen
ze wszystkich przedmiotów, gdzie weryfikacja będzie przebiegała na podstawie
dzienników zajęć z ostatniego roku/semestru szkolnego. Preferowani będą uczniowie/
uczennice z najniższą średnią.
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5.
6.

7.
8.

9.
10.

b) Kryteria do zajęć warsztatowych, kół zainteresowań, zajęć prowadzonych metodą
eksperymentu:
Kryterium 1:
Preferowani będą uczniowie o wysokich wynikach w nauce z danego przedmiotu
(>4 – 5pkt.; >5 –10 pkt.).
Kryterium 2:
W przypadku dużej ilości chętnych, będzie brana pod uwagę ocena z zachowania
uzyskana w ostatnim zakończonym semestrze/lub/i roku szkolnym),
c) Kryterium premiujące: orzeczeniem o niepełnosprawności – 5 pkt.
Weryfikacja kryterium premiującego nastąpi na podstawie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego wydanego ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności
lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawanego ze względu
na niepełnosprawność intelektualną.
Analiza kryteriów będzie się odbywała na podstawie Formularza zgłoszenia
oraz dostarczonych zaświadczeń.
W przypadku większej liczby osób, niż przewidziana w projekcie, tworzona będzie lista
rezerwowa uczestników. W razie rezygnacji osób zakwalifikowanych na ich miejsce
wprowadzone zostaną osoby z listy rezerwowej.
Za rekrutację do projektu uczniów/uczennic będzie odpowiedzialna komisja rekrutacyjna 1
– powołana w Zespole Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.
Komisja rekrutacyjna 1 po zakończeniu naboru zweryfikuje przyjęte wnioski i sporządzi listę
kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne, przydzieli punktację,
a następnie sporządzi listę rankingową i podejmie decyzję o zakwalifikowaniu do projektu
uczniów/uczennic spełniających wyżej wspomniane kryteria.
Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy na dany typ zajęć należy do komisji
rekrutacyjnej 1.
Kandydat/kandydatka stanie się uczestnikiem/uczestniczką projektu z chwilą podpisania przez
rodzica/opiekuna prawnego Deklaracji uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 2a.
§6
KRYTERIA I PROCEDURA REKRUTACJI DLA NAUCZYCIELI

1) Udział w projekcie odbywa się na zasadzie dobrowolności uczestników/uczestniczek, którzy
z własnej inicjatywy są zainteresowani podniesieniem kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
2) Warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest wypełnienie Formularza zgłoszenia udziału
w projekcie – załącznik nr 1b do niniejszego regulaminu i dostarczenie ich w terminie trwania
rekrutacji do biura projektu.
3) Kryterium dostępu dla nauczycieli/nauczycielek do projektu jest zatrudnienie w placówce
objętej projektem.
4) Kryteria rekrutacji:
Kryterium 1:
Preferowani będą nauczyciele nie posiadający certyfikatów i kompetencji – 10 pkt.,
a w dalszej kolejności posiadający do 2 certyfikatów – 5pkt. i powyżej 2 certyfikatów – 0 pkt.
Kryterium 2:
W przypadku zbyt dużej ilości chętnych,
przewiduje się prowadzenie rozmów
kwalifikacyjnych. Analiza kryteriów będzie się odbywała na podstawie Formularza zgłoszenia
oraz dostarczonych zaświadczeń.
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5) W przypadku większej liczby osób niż przewidziana w projekcie, tworzona będzie lista
rezerwowa uczestników. W razie rezygnacji osób zakwalifikowanych na ich miejsce
wprowadzone zostaną osoby z listy rezerwowej.
6) Za rekrutację do projektu nauczycieli/nauczycielek będzie odpowiedzialna komisja
rekrutacyjna 2 – powołana w Zespole Szkół.
7) Komisja rekrutacyjna 2 po zakończeniu naboru zweryfikuje przyjęte wnioski i sporządzi listę
kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne, przydzieli punktację,
a następnie sporządzi listę rankingową i podejmie decyzję o zakwalifikowaniu do projektu
nauczycieli/nauczycielek spełniających wyżej wspomniane kryteria.
8) Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu nauczyciela/nauczycielki do projektu należy
do komisji rekrutacyjnej 2.
9) Kandydat/kandydatka stanie się uczestnikiem projektu z chwilą podpisania przez rodzica/
opiekuna prawnego Deklaracji uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 2b.
§7
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1) Każdy uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo do nieodpłatnego udziału w projekcie.
2) Uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązuje się uczestniczyć w prowadzonych w ramach
projektu formach wsparcia akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy realizator.
3) Uczestnik/uczestniczka zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony
z listy uczestników w przypadku:
a) rażącego naruszania zasad współżycia społecznego podczas zajęć projektowych;
b) nieusprawiedliwionego opuszczenia powyżej 20% zajęć.
4) Uczestnik/uczestniczka zobowiązuje się do informowania biuro projektu o każdej zmianie
danych osobowych lub w adresie zamieszkania.
5) Uczestnik/uczestniczka ma obowiązek uczestniczenia w wybranych formach wsparcia oraz
udziału w badaniach wykonywanych na potrzeby monitoringu projektu.
6) Uczestnik/uczestniczka - nauczyciel zobowiązuje się do okazania dokumentu
potwierdzającego nabycie kompetencji.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej im. Kard. Prymasa
Augusta Hlonda, zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu uczestnictwa w projekcie
w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu, dokumentów programowych lub
innych dokumentów nadrzędnych.
2) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Kierownik
zespołu projektowego.
3) Aktualna treść regulaminu dostępna jest w biurze projektu.
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Załączniki do złożenia na etapie rekrutacji:
Załącznik 1a – Formularz zgłoszenia ucznia/uczennicy
Załącznik 1b – Formularz zgłoszenia nauczyciela
Załączniki do złożenia po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie:
Załącznik 2a – Deklaracja uczestnictwa w projekcie ucznia/uczennicy
Załącznik 2b – Deklaracja uczestnictwa w projekcje nauczyciela
Załącznik 3a – Kwestionariusz danych ucznia/uczennicy
Załącznik 3b – Kwestionariusz danych nauczyciela/nauczycielki
Załącznik 4 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
Załącznik 5 – Rezygnacja z udziału w projekcie
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