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REGULAMIN DODATKOWEJ REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 
W PROJEKCIE   

 

§ 1.  

O PROJEKCIE 

 

1. Regulamin określa warunki udziału beneficjentów ostatecznych (uczestników 
projektu, uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu ogólnokształcącym) 
w projekcie pt. „Daj sobie szansę – bądź kompetentny”. 

2. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 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. Realizatorem projektu jest Powiat Starogardzki, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard 
Gdański. 

4. Adres Biura Projektu: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, ul Kościuszki 
17, 83-200 Starogard Gdański, Wydział Polityki Gospodarczej i Funduszy 
Europejskich, pok. 310, III piętro. 

5. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie celem projektu jest wzmocnienie kompetencji 
kluczowych wśród 430 uczniów szkół kształcących ogólnie w powiecie starogardzkim 
w celu lepszego przygotowania ich do funkcjonowania na rynku pracy, w okresie 24 
miesięcy. 

6. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 1 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2013 roku. 

7. Do udziału w projekcie zostały wybrane dwie szkoły ogólnokształcące: Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim oraz II Liceum Ogólnokształcące 
w Starogardzie Gdańskim. 
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8. Projekt zakłada udział 430 beneficjentów ostatecznych – uczniów liceów 
ogólnokształcących, 230 uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Starogardzie Gdańskim oraz 200 uczniów z II LO w Starogardzie Gdańskim. 
Spośród 430 uczniów 220 będzie wyrównywało poziom wiedzy w zakresie rozwoju 
kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo – technicznych 
oraz języka ojczystego i obcego, a z kolei 210 uczniów podniesie swój poziom wiedzy 
i umiejętności w zakresie kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji 
naukowo – technicznych oraz języka ojczystego i obcego, a także z wiedzy 
o społeczeństwie. Uczniowie wezmą ponadto udział w warsztatach w zakresie 
komunikacji, psychorozwoju i motywacji oraz doradztwa zawodowego. Wszyscy 
uczniowie zostaną zdiagnozowani pod kątem planowanej ścieżki edukacyjnej 
i planowanej kariery zawodowej podczas sesji indywidualnych. 

 

§ 2.  

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

 

1. W ramach projektu realizowane będą: 

a. zajęcia pozalekcyjne na poziomie wyrównawczym z: matematyki, j. angielskiego, 
biologii, chemii, j. niemieckiego, j. polskiego (każdy z uczniów przystępujących do 
projektu w klasie I weźmie udział w 104 godzinach zajęć; każdy z uczniów 
przystępujących do projektu w klasie II weźmie udział w 92 godzinach zajęć oraz 
w wyniku rekrutacji dodatkowej: uczniowie klas II wezmą udział w 64 godzinach 
zajęć, a klas III w 48 godzinach zajęć. 

b. zajęcia pozalekcyjne na poziomie rozszerzonym z: matematyki, j. niemieckiego, 
fizyki, j. angielskiego, j. polskiego, chemii oraz wiedza o społeczeństwie - rekrutacja 
dodatkowa, (każdy z uczniów przystępujących do projektu w klasie I weźmie udział 
w 104 godzinach zajęć; każdy z uczniów przystępujących do projektu w klasie II 
weźmie udział w 92 godzinach zajęć) oraz w wyniku rekrutacji dodatkowej: 
uczniowie klas II wezmą udział w 64 godzinach zajęć. 

c. warsztaty z komunikacji, psychorozwoju, motywacji i spotkania z doradcami 
zawodowymi mające na celu opracowanie Indywidualnych Planów Rozwoju 
Osobistego; IPRO będą dotyczyły ścieżki rozwoju uczniów po zakończeniu udziału 
w projekcie (każdy z uczniów, w ramach projektu, weźmie udział w 8 godzinnych 
warsztatach (dwukrotnie po 4 godziny) 

d. sesje indywidualne w zakresie doradztwa zawodowego, mające ponadto na celu 
konsultację Indywidualnych Planów Rozwoju Osobistego (50 minutowa sesja 
indywidualna z każdym z uczniów) 
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2. Zajęcia pozalekcyjne będą prowadzone przez nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. 
Warsztaty w ramach doradztwa edukacyjno – zawodowego będą realizowane przez 
doświadczonych trenerów zewnętrznych, doradców zawodowych z doświadczeniem 
w pracy pedagogicznej i psychologicznej. Tempo realizowanego materiału zostanie 
dostosowane do potrzeb grup szkoleniowych. Wszystkie zajęcia odbywać się będą 
zgodnie z udostępnionym harmonogramem. 

3. Uczniowie zakwalifikowani do projektu otrzymają: podręczniki, słowniki, pomoce 
dydaktyczne i materiały biurowe niezbędne do nauki. 

 

§ 3.  

POCEDURA DODATKOWEJ REKRUTACJI 

I WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

1. Projekt adresowany jest do uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Starogardzie Gdańskim oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Starogardzie 
Gdańskim. 

2. Dodatkowa rekrutacja kierowana jest do uczniów klas drugich i trzecich. 

a. Do projektu zostanie przyjętych 30 uczniów klas II: 

- na zajęcia wyrównawcze łącznie z klas II będzie uczęszczało 10 uczniów (II LO 
z języka polskiego 1 grupa); 

- na poziomie rozszerzonym łącznie z klasy II będzie uczęszczało 20 uczniów (w 
I LO z fizyki 1 grupa, w I LO z wiedzy o społeczeństwie 1 grupa). 

b. Do projektu zostanie przyjętych 10 uczniów klasy III na poziomie 
wyrównawczym (II LO z języka polskiego 1 grupa). 

3. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z niniejszym regulaminem. 

4. Rekrutacja zgodna jest z harmonogramem realizacji projektu zawartym we wniosku 
o dofinansowanie projektu. 

5. W skład komisji rekrutacyjnej wejdą: koordynator projektu, szkolni asystenci 
koordynatora, dyrektorzy szkół biorących udział w projekcie. 

6. Etapy naboru beneficjentów ostatecznych do projektu: 

 

I Etap naboru beneficjentów ostatecznych do projektu: 

a. akcja promocyjna poprzez ogłoszenia w szkołach, informacje na stronach 
internetowych  
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b. szkół regulamin uczestnictwa, formularze zgłoszeniowe (załącznik nr 1 do 
regulaminu) będą dostępna u szkolnych asystentów koordynatora projektu wg 
informacji podanej podczas akcji promocyjnej oraz w sekretariatach szkół 

 

II Etap naboru beneficjentów ostatecznych do projektu: 

c. ocena zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną 

d. ogłoszenie wyników dodatkowego naboru w szkołach biorących udział 
w projekcie 

e. podpisanie deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 2 do regulaminu), w  
przypadku kiedy uczestnik projektu nie są osobą pełnoletnią - pisemnej  
zgody rodziców/prawnych opiekunów (załącznik nr 3 do regulaminu) 

f. podpisanie oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  
osobowych (załącznik nr 4 do regulaminu) 

7. Podczas rekrutacji beneficjentów ostatecznych na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne na 
poziomie rozszerzonym będą brane pod uwagę następujące kryteria wyboru: 

a. ocena roczna z przedmiotu, który uczeń wybierze w ramach projektu, 
weryfikowana na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy w roku 
szkolnym 2011/2012 (do uzyskania maks. 6 pkt) 

b. średnia ocen ze wszystkich przedmiotów weryfikowana na podstawie 
świadectwa ukończenia danej klasy w roku szkolnym 2011/2012 (do uzyskania 
maks. 3 pkt. średnia ocen będzie dzielona przez 2) 

c. opinia nauczyciela przedmiotu - 1 pkt za opinię pozytywną 

8. Do projektu na zajęcia na poziomie rozszerzonym zostaną zakwalifikowani uczniowie 
z największą liczbą punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać uczeń 
w oparciu o podane kryteria wynosi 10. W sytuacji, gdy uczniowie po weryfikacji 
merytorycznej uzyskają taką samą liczbę punktów, ustalenie listy uczniów przyjętych 
do projektu nastąpi na podstawie liczby punktów z dokładnością do kolejnych miejsc 
po przecinku. Kryterium rozstrzygającym w przypadku uzyskania identycznej 
punktacji podczas naboru do projektu będzie kolejność dostarczenia zgłoszenia. 

9. Podczas rekrutacji beneficjentów ostatecznych na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne na 
poziomie wyrównawczym będą brane pod uwagę następujące kryteria wyboru: 

a. ocena roczna z przedmiotu, który uczeń wybierze w ramach projektu, 
weryfikowana na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy w roku 
szkolnym 2011/2012(do uzyskania min. 1 pkt) 
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b. średnia ocen ze wszystkich przedmiotów weryfikowana na podstawie 
świadectwa ukończenia danej klasy w roku szkolnym 2011/2012 (do uzyskania 
min. 0,5 pkt : średnia ocen będzie dzielona przez 2) 

c. opinia nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy – jeśli opinia nauczyciela 
potwierdzi, że uczeń kwalifikuje się na zajęcia wyrównawcze z wybranego 
przedmiotu z uzyskanej punktacji zostanie odjęty 1 pkt. 

10. Do projektu na zajęcia na poziomie wyrównawczym zostaną zakwalifikowani 
uczniowie z najmniejszą liczbą punktów. W sytuacji, gdy uczniowie po weryfikacji 
merytorycznej uzyskają taką samą liczbę punktów, ustalenie listy uczniów przyjętych 
do projektu nastąpi na podstawie liczby punktów z dokładnością do kolejnych miejsc 
po przecinku. Kryterium rozstrzygającym w przypadku uzyskania identycznej 
punktacji podczas naboru do projektu będzie kolejność dostarczenia zgłoszenia. 

11. W procesie rekrutacji priorytetowo będą traktowani: 

a. uczniowie niepełnosprawni 

b. zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu dziewczęta będą miały 
pierwszeństwo udziału w zajęciach z fizyki; 

c. zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu chłopcy będą mieli 
pierwszeństwo udziału w zajęciach z języka polskiego. 

12. Wsparcie w ramach projektu obejmuje udział w dodatkowych zajęciach 
pozalekcyjnych tylko z jednego wybranego przedmiotu. 

13. Do projektu będą przyjmowani uczniowie, którzy sami chcą w nim uczestniczyć na 
zasadzie dobrowolności. 

14. Z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów wytypowanych do projektu podpisane 
zostaną umowy. 

15. Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa uczniów, którzy 
spełniają kryteria wymienione w niniejszym regulaminie. 

16. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. 

17. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mają obowiązek punktualnie 
i regularnie uczestniczyć w całym programie przewidzianych zajęć. 

18. Usprawiedliwienie ma charakter pisemny. Każdą nieobecność należy usprawiedliwić 
u prowadzącego szkolenie. 

19. Braki spowodowane nieobecnościami na zajęciach uczestnik ma obowiązek nadrobić 
we własnym zakresie. 

20. Dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach z danego 
zakresu nie może przekroczyć 20 % godzin przewidzianych na szkolenie. 
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21. W przypadku pkt. 20 § 2 uczestnik zostanie skreślony, a na jego miejsce wpisany 
uczestnik z listy rezerwowej. 

22. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie z przyczyn losowych lub 
choroby, na jego miejsce wpisany uczestnik z listy rezerwowej. 

 

§ 4.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2012 roku. 

2. Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich kierującego 
realizację projektu „Daj sobie szansę – bądź kompetentny” zastrzega sobie prawo do 
decydowania w sprawach nieobjętych regulaminem oraz w przypadku odwołań 
i sytuacjach spornych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             

 

 

 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 

Ja, niżej podpisany(a),                                                 

                                    …………………..……………………………….. 
                                                           Imię i nazwisko składającego oświadczenie 
 
zamieszkały(a)              ……………………………………………………. 
                                       Adres zamieszkania: kod miejscowości, ulica, numer domu/mieszkania 
 
 
telefon kontaktowy       …………………………………………………… 
                                                           Stacjonarny/komórkowy 
 
e-mail                            …………………………………………………… 
 
PESEL                          ……………………………………………………… 
 
stopień niepełnosprawności …………………………………………………… 
 

a) zgłaszam swój udział do projektu pt.: „Daj sobie szansę – bądź kompetentny”, który 
jest realizowany jest przez Powiat Starogardzki, współfinansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013, Priorytet 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 

b) jestem zainteresowany  zajęciami, które będą odbywały się w formie pozalekcyjnych 
zajęć dodatkowych z przedmiotu…………………  , na poziomie…………………… 

c) moja ocena roczna z tego przedmiotu w roku szkolnym 2011/2012 to:……………… 
d) moja średnia ocen ze wszystkich przedmiotów na świadectwie szkolnym w roku 

szkolnym 2011/2012 to:………………………………………………………………. 
e) w załączeniu opinia nauczyciela uczącego w/w przedmiotu 
 
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem uczestnictwa projektu i dobrowolnie 
zgłaszam swój udział 

……………………………………………..                                                                            
Czytelny podpis beneficjenta ostatecznego 

                                                                                  (uczestnika projektu) 
………………………Miejscowość, data 
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Załącznik nr 2 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Ja, niżej podpisany(a), 

                                       …………………..……………………………….. 
                                                           Imię i nazwisko składającego oświadczenie 
 
zamieszkały(a)              ……………………………………………………. 
                                       Adres zamieszkania: kod miejscowości, ulica, numer domu/mieszkania 
 
 
telefon kontaktowy       …………………………………………………… 
                                                           Stacjonarny/komórkowy 
 
e-mail                            …………………………………………………… 
 
 
PESEL                          ……………………………………………………… 
 

f) wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie pt.: „Daj sobie szansę – bądź 
kompetentny”, który jest realizowany jest przez Powiat Starogardzki, 
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 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. 

g) przystępuję do zajęć w ramach projektu, które będą odbywały się w formie 
pozalekcyjnych zajęć dodatkowych z przedmiotu………………………………… 

h) deklaruję swoje uczestnictwo  w zajęciach w okresie trwania projektu 
 
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem uczestnictwa projektu i dobrowolnie 
zgłaszam swój udział 
 

 ……………………………… 
                                                                            Czytelny podpis beneficjenta ostatecznego 

                                                                                     (uczestnika projektu) 
…………………………….. 

Miejscowość, data 
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Załącznik nr 3 
 

PISEMNA ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Ja, niżej podpisany(a), 

                                       …………………..……………………………….. 
                                                           Imię i nazwisko składającego oświadczenie 
 
 
zamieszkały(a)              ……………………………………………………. 
                                       Adres zamieszkania: kod miejscowości, ulica, numer domu/mieszkania 
 
 
 
telefon kontaktowy       …………………………………………………… 
                                                           Stacjonarny/komórkowy 
 

wyrażam zgodę n uczestnictwo mojej córki/syna: 
 

………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko córki/syna 

i) w projekcie pt.: „Daj sobie szansę – bądź kompetentny”, który jest realizowany jest 
przez Powiat Starogardzki, współfinansowany jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 
Priorytet 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. 

j) moja córka/syn przystępuje do zajęć w ramach projektu, które będą odbywały się w 
formie pozalekcyjnych zajęć dodatkowych z 
przedmiotu……………………………………… 

k) deklaruje ona/on swoje uczestnictwo w zajęciach w okresie trwania projektu 
 
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem uczestnictwa projektu. 
 

 
 

…………………………………………….. 
                                                                            Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego        

                                                                                           beneficjenta ostatecznego (uczestnika projektu) 
…………………………….. 

Miejscowość, data 
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Załącznik nr 4 
 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRA ŻENIU ZGODY NA 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
 
 

W związku z przystąpieniem do projektu pt.: „Daj sobie szansę – bądź kompetentny”, który jest 
realizowany jest przez Powiat Starogardzki, współfinansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013, Priorytet 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, oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. administratorem danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 00-926 Warszawa, 
ul. Wspólna 2/4 

2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi 
projektu  

3. moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak 
również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 
brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu 

5. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 
 
 
 
 

…………………………………………….. 
                                                                            Czytelny podpis beneficjenta ostatecznego 

                                                                                     (uczestnika projektu) 
 

…………………………………………….. 
                                                                            Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego        

                                                                                           beneficjenta ostatecznego (uczestnika projektu) 
…………………………….. 

Miejscowość, data 
 

 


