Regulamin rekrutacji do projektu
„JAK ? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 1”
Postanowienia ogólne
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4.
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§1
Regulamin określa zasady rekrutacji na bezpłatne dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla
uczniów i uczennic oraz szkolenia dla nauczycieli realizowane w ramach projektu nr WNDRPSL.11.01.04–24-059H/18-002 pt.: „JAK ? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 1”, w tym
w szczególności zasady przyjmowania zgłoszeń oraz procedury kwaliﬁkacyjnej.
Projekt jest ﬁnansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,
Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie
równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego
i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności i kształcenia ogólnego – konkurs.
Lider Projektu - Jaworzno – miasto na prawach powiatu z siedzibą w Jaworznie przy
ul. Grunwaldzkiej 33, 43-600 Jaworzno.
Partner Projektu - Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 43,
41-200 Sosnowiec.
§2
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
Projekt – projekt nr WND-RPSL.11.01.04–24-059H/18-002 pt.: „JAK ? - Jaworznicka
Akademia Kreatywności 1”, realizowany w ramach umowy o doﬁnansowanie nr UDARPSL.11.01.04-24-059H/18-00,
zawartej
pomiędzy
Województwem
Śląskim
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego a Jaworznem – miastem
na prawach powiatu reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Jaworzna.
Lider Projektu - Jaworzno – miasto na prawach powiatu z siedzibą w Jaworznie przy
ul. Grunwaldzkiej 33, 43-600 Jaworzno.
Wniosek o doﬁnansowanie projektu - wniosek o doﬁnansowanie projektu WNDRPSL.11.01.04–24-059H/18-002 złożony przez Lidera Projektu w odpowiedzi na konkurs
numer RPSL.11.01.04-IZ.01-24-254/18 i jako wniosek o doﬁnansowanie projektu rozumie
się aktualną wersję wniosku wraz ze zmianami.
Umowa o doﬁnansowanie projektu - umowa zawarta pomiędzy Województwem Śląskim
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego a Jaworznem – Miastem
na prawach powiatu, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Jaworzna,
określająca zasady realizacji i ﬁnansowania projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Realizatorzy projektu:
a) Szkoła Podstawowa nr 21 im. Kazimierza Wielkiego w Jaworznie, ul. Zwycięstwa 30,
b) Szkoła Podstawowa nr 13 w Jaworznie, ul. Urzędnicza 11,
c) Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Orła Białego w Jaworznie, ul. Towarowa 61,
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d) Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaworznie, ul. Chropaczówka 101.
Akademia - zróżnicowane tematycznie zajęcia pozalekcyjne oraz szkolenia zaplanowane
w ramach Projektu, tj. Akademia Kompetencji i Umiejętności, Akademia Eksperymentu.
Szkolny Punkt Rekrutacyjny Projektu - Sekretariat Szkoły objętej wsparciem w ramach
Projektu, przyjmujący dokumenty rekrutacyjne do Projektu – zarówno od uczniów,
jak i nauczycieli.
Skład Szkolnego Punktu Rekrutacyjnego Projektu – osoby wyznaczone przez Dyrektora
Szkoły objętej wsparciem w ramach Projektu, rozpowszechniające i przyjmujące dokumenty
rekrutacyjne do Projektu – zarówno od uczniów, jak i nauczycieli.
Komisja Rekrutacyjna - osoby powołane przez Lidera projektu weryﬁkujące dokumenty
rekrutacyjne, sporządzające listę osób ubiegających się o nadanie statusu Uczestnika
Projektu, listę osób zakwaliﬁkowanych do udziału w Projekcie, listę Uczestników Projektu,
listę rezerwowych osób, itp.
Uczestnik projektu – osoba zakwaliﬁkowana do udziału w projekcie (zarówno uczeń jak
i nauczyciel).
Proces rekrutacji

1.

§3
Rekrutację uczestników prowadzi Komisja Rekrutacyjna, dokumenty rekrutacyjne składane
będą w Szkolnych Punktach Rekrutacyjnych Projektu, z których zostaną przekazane
do Komisji Rekrutacyjnej.

2.

Proces rekrutacji uczniów prowadzony jest w szkole w ramach Projektu - równoważnych
z następującymi latami szkolnymi:
• Rekrutacja do zajęć w ramach Akademii Kompetencji i Umiejętności: zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze realizowane przez dwa lata 2019/2020 i 2020/2021,
realizowane w okresie od XII. 2019 do V. 2020 i X. 2020 – V. 2021 – termin rekrutacji
od 15 września 2019 r. - rekrutacja ciągła.
• Rekrutacja do zajęć w ramach Akademii Eksperymentu: zajęcia dla uczniów w drugim
roku projektu, realizowane w okresie od XI. 2020 do V. 2021. Rekrutacja dwuetapowa:
termin rekrutacji wstępnej: od 15 września 2019 r. - rekrutacja ciągła; rekrutacja
walidacyjna mająca na celu weryﬁkację wyników edukacyjnych kandydatów po zakończeniu
klasy 5 i 6.

3.

Proces rekrutacji nauczycieli prowadzony będzie przez Realizatora Projektu w ramach
Projektu: szkolenia realizowane w okresie IX-XII. 2019, z Metody Eksperymentu
z wykorzystaniem WebQuestów (24h), z technologii informacyjnych i komunikacyjnych
(16h) - termin rekrutacji od 5 września 2019 r. do 30 września 2019 r.

4.

W przypadku niezakwaliﬁkowania odpowiedniej liczby osób do udziału w poszczególnych
zajęciach w Projekcie, proces rekrutacji zostanie przedłużony decyzją Komisji Rekrutacyjnej
do momentu zrekrutowania wyznaczonej w Projekcie liczby uczniów/nauczycieli.
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1.
a)
b)

§4
Uczniowie/nauczyciele zgłaszający chęć uczestnictwa w zajęciach i szkoleniach w Projekcie,
zobowiązani są do złożenia w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym Projektu:
formularza rekrutacyjnego do udziału w Projekcie odpowiednio wg Załączników nr 1a/1b/
do Regulaminu.
kopii świadectwa szkolnego z ostatniego roku szkolnego (dotyczy tylko uczniów).

2.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście do Szkolnego Punktu Rekrutacyjnego Projektu.

3.

Szkolne Punkty Rekrutacyjne Projektu będą znajdowały się w sekretariatach poszczególnych
Szkół objętych wsparciem.

4.

Dokumenty rekrutacyjne niezbędne do zgłoszenia udziału w Projekcie zostaną umieszczone
na stronach www Realizatorów Projektu, tj. Szkół objętych wsparciem oraz na stronie www
Lidera projektu.

5.

Szkolne Punkty Rekrutacyjne Projektu będą czynne od poniedziałku do piątku (poza dniami
wolnymi od pracy, świętami itp.) w godzinach 8:00 – 15:00.

6.

Wyznaczeni przez dyrektora Szkoły Przedstawiciele Szkolnego Punktu Rekrutacyjnego
Projektu, każdemu dostarczonemu zgłoszeniu nadają numer oraz potwierdzają wpłynięcie
dokumentów swoim podpisem, wypełniają załączniki nr 2a/2b do niniejszego Regulaminu.

7.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans i niedyskryminacji.
§5
Weryﬁkacji napływających z poszczególnych szkół dokumentów rekrutacyjnych dokonuje
Komisja Rekrutacyjna powołana przez Lidera projektu, składająca się z co najmniej 3 osób.
Komisja dokonuje weryﬁkacji dokumentów zgodnie z określonymi kryteriami formalnymi
i punktowymi:

1) KRYTERIA FORMALNE REKRUTACJI:
a) UCZNIÓW
Lp.

Nazwa Kryterium
1 Kandydat jest uczniem szkoły, w której składa
dokumenty rekrutacyjne do Projektu
Złożone dokumenty są kompletne i czytelne:
• formularz rekrutacyjny,
2
• kopia świadectwa z klasy poprzedniej,
• pisemna zgoda rodzica na udział w projekcie.

Liczba punktów
Spełnia/nie spełnia

Spełnia/nie spełnia
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b) NAUCZYCIELI
Lp.

Nazwa Kryterium

Liczba punktów

1 Kandydat jest nauczycielem zatrudnionym w szkole,
w której składa dokumenty rekrutacyjne do Projektu

Spełnia/nie spełnia

2 Nauczyciel posiada deﬁcyt wiedzy w zakresie treści
szkolenia, w którym chce uczestniczyć

Spełnia/nie spełnia

3 Formularz rekrutacyjny został złożony w terminie
określonym w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu

Spełnia/nie spełnia

4 Formularz rekrutacyjny jest kompletny i czytelny

Spełnia/nie spełnia

Ocena dokumentów rekrutacyjnych na podstawie kryteriów formalnych ma postać ”0-1” tzn.
„spełnia - nie spełnia”.
Kandydat, który nie spełni wszystkich kryteriów formalnych nie może uzyskać statusu Uczestnika
Projektu.
2) KRYTERIA PUNKTOWE DOT. REKRUTACJI UCZNIÓW

2a) DO AKADEMII KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI
Liczba punktów
Nazwa Kryterium
Uczniowie
Ocena poniżej 3,5 z matematyki uzyskana na
zakończenie roku szkolnego

1

Średnia ocen poniżej
przyrodniczych uzyskana
szkolnego

1

3,5 z przedmiotów
na zakończenie roku
Razem

2 pkt.

2b) DO AKADEMII EKSPERYMENTU
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Liczba punktów
Nazwa Kryterium
Uczniowie
Płeć – KOBIETA

2

Średnia ocen
powyżej
4,0
z matematyki
i przyrody/przedmiotów przyrodniczych uzyskana
na zakończenie roku szkolnego

1

Razem

3 pkt.

3) REKRUTACJA NAUCZYCIELI
1.

2.

3.

1.

2.
1)
2)
3)
4)

1.

Rekrutacja nauczycieli będzie prowadzona równolegle do rekrutacji uczniów. Nauczyciele
muszą spełnić jednocześnie wymogi formalne wymienione w § 5 ust. 1b, kryterium
rozstrzygającym będzie kolejność wpłynięcia zgłoszeń.
W przypadku, gdy w toku postępowania rekrutacyjnego pojawią się wątpliwości co do
prawidłowości zgłoszenia udziału w projekcie Lider i Realizator Projektu może w każdej
chwili zażądać od kandydata dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień.
Dokumenty niezgodne z wymogami regulaminu, dokumenty niekompletne, składane
po terminie, albo nieobejmujące wymaganej zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika projektu, nie będą rozpatrywane.
§6
Do obowiązku Komisji Rekrutacyjnej należy konieczność zweryﬁkowania i potwierdzenia:
elementu kwaliﬁkowalności danego Uczestnika Projektu,
informacji nt. średniej ocen uzyskanej - przez ucznia ubiegającą się o nadanie statusu
Uczestnika Projektu - na zakończenie roku szkolnego bezpośrednio poprzedzającego
uczestnictwo w Projekcie, m. in. w celu przyznania dodatkowego punktu w procesie
rekrutacji.
W trakcie procesu rekrutacji powstają następujące typy list:
lista osób ubiegających się o nadanie statusu Uczestnika Projektu,
lista osób zakwaliﬁkowanych do udziału w Projekcie,
lista Uczestników Projektu,
lista rezerwowa osób, spełniających wszystkie kryteria formalne, które z powodu
wyczerpania miejsc szkoleniowych nie zostały wciągnięte przez Komisję Rekrutacyjną
na listę osób zakwaliﬁkowanych do udziału w Projekcie.
§7
O zakwaliﬁkowaniu uczniów do udziału w zajęciach realizowanych w ramach
poszczególnych Akademii w Projekcie – zarówno uczniów, jak i Dyrektora Szkoły
poinformuje Komisja Rekrutacyjna, poprzez przekazanie listy uczestników Projektu, które
zostaną zamieszczone na tablicach informacyjnych w Szkole.
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Nauczyciele zakwaliﬁkowani do udziału w Projekcie zostaną poinformowani o fakcie
zakwaliﬁkowania do Projektu na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej.
Osoby zakwaliﬁkowane do udziału w Projekcie zobowiązane są do złożenia pisemnej
deklaracji udziału w projekcie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu
Rekrutacji.
§8
Niezłożenie przez kandydata deklaracji uczestnictwa w projekcie zgodnej z wymogami
skutkuje utratą przez niego statusu Uczestnika Projektu.
W przypadku, gdy kandydat zakwaliﬁkowany do udziału w projekcie zrezygnuje
z uczestnictwa w projekcie lub utraci prawo udziału w projekcie, na jego miejsce
przyjmowany jest pierwszy kandydat z listy rezerwowej, który zadeklaruje chęć
uczestnictwa w projekcie i dopełni wymogów określonych w § 7 ust. 3.
Postanowienia końcowe

§9
1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zatwierdzenia w formie pisemnej przez
Lidera Projektu.
2. Regulamin Rekrutacji wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Lidera Projektu .
3. Załączniki do Regulaminu Rekrutacji:
Załącznik 1a: Formularz rekrutacyjny do udziału w Projekcie – uczniowie.
Załącznik 1b: Formularz rekrutacyjny do udziału w Projekcie – nauczyciele.
Załącznik 2a: Wzór listy uczniów ubiegających się o nadanie statusu uczestnika w Projekcie.
Załącznik 2b: Wzór listy nauczycieli ubiegających się o nadanie statusu uczestnika w Projekcie.
Załącznik 3: Deklaracja – oświadczenie o uczestnictwie w Projekcie.
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