
 

                            
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU  

w projekcie 

„Stawiam na naukę. Akademia młodego odkrywcy w PWSZ w Krośnie.”  

 

 

 

 

§1. Definicje 

 

 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

 

1. Regulaminie – oznacza to Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Stawiam na naukę. Akademia 

młodego odkrywcy w PWSZ w Krośnie.”, nr POWR.03.01.00-00-U053/17. 

2. Projekcie - oznacza to projekt pt. „Stawiam na naukę. Akademia młodego odkrywcy w PWSZ  

w Krośnie.”, nr POWR.03.01.00-00-U053/17, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020, Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 

Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

 

3. Beneficjencie Projektu – oznacza to Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Pigonia 

w Krośnie z siedzibą w Krośnie, Rynek 1. 

4. Koordynatorze Projektu – oznacza to osobę koordynującą wszelkie działania przewidziane  

w Projekcie oraz odpowiedzialną za ich realizację. 

 

5. Biurze Projektu – oznacza pok. nr 11 w Rektoracie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 

Stanisława Pigonia w Krośnie z siedzibą w Krośnie, Rynek 1. 

 

6. Danych Osobowych – oznacza to dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia 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) oraz Ustawy z dnia 

10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000). 

 

7. Przetwarzaniu danych osobowych – oznacza to operacje wykonywane 

na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, 

zmienianie, udostępnienie i usuwanie, które wykonuje się w formie papierowej oraz 

w Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów 

operacyjnych. 

 



 

                            
 

8. Kandydacie – oznacza ucznia/uczennicę szkół: 

 

- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie, 

- Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Krośnie, 

- Szkoła Podstawowa nr 7 im. k. Stefana Wyszyńskiego w Krośnie, 

- Szkoła Podstawowa nr 8 im. Dar Górników w Krośnie, 

- SP nr 10 im. kpt. Stanisława Betleja w Krośnie, 

- Szkoła Podstawowa nr 12 w Krośnie, 

- Szkoła Podstawowa nr 14 z Odziałam Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków  

w Krośnie, 

- Szkoła Podstawowa nr 15 w Krośnie, 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie, 

- II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie, 

 

lub rodzica dziecka z jednej z placówek zainteresowanej Projektem, który z własnej inicjatywy będzie 

chciał rozwijać kompetencje społeczno-wychowawcze. 

9. Uczestniku/Uczestniczce – należy przez to rozumieć Kandydata, który został zakwalifikowany do 

uczestnictwa w Projekcie. 

 

10.  Instytucji Pośredniczącej – należy przez to rozumieć Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  

ul. Nowogrodzka 47a, 00-695, Warszawa. 

 

§2. Postanowienia ogólne 

 

1. Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji Uczestników i Uczestniczek projektu w zakresie 

kreatywności, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, przedsiębiorczości, umiejętności 

posługiwania się językami obcymi, a także umiejętności matematyczno-przyrodniczych. 

Grupę docelową projektu stanowią dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat uczęszczające do 

krośnieńskich szkół oraz rodzice, którzy wezmą udział w zajęciach im dedykowanym. W sumie 

projektem zostanie objętych 1078 osób. 

2. Projekt realizowany jest przez Uczelnię, będącą Beneficjentem Projektu we współpracy z Gminą 

Miasto Krosno.  

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01 września 2018 r. do 31 lipca 2020 r. w 4 cyklach: 

 

01 września 2018 – 31 stycznia 2019; 

01 lutego 2019 – 30 czerwca 2019; 

01 września 2019 – 31 stycznia 2020; 

01 lutego 2020 – 30 czerwca 2020. 

 

 



 

                            
 

§ 3. Uczestnicy Projektu 

 

1. Projekt jest skierowany do 1068 uczniów i uczennic następujących szkół, które na etapie 

przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu zadeklarowały swój udział w Projekcie: 

 

- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie – 10 grup, 

- Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Krośnie – 8 grup, 

- Szkoła Podstawowa nr 7 im. k. Stefana Wyszyńskiego w Krośnie – 17 grup, 

- Szkoła Podstawowa nr 8 im. Dar Górników w Krośnie – 6 grup, 

- Szkoła Podstawowa nr 10 im. kpt. Stanisława Betleja w Krośnie – 21 grup, 

- Szkoła Podstawowa nr 12 w Krośnie – 4 grupy, 

- Szkoła Podstawowa nr 14 z Odziałam Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków  

w Krośnie – 14 grup, 

- Szkoła Podstawowa nr 15 w Krośnie – 4 grupy, 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie – 3 grupy, 

- II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie – 1 grupa. 

 

oraz 1 grupy składającej się z 10 rodziców z jednej z placówek zainteresowanych Projektem, którzy 

z własnej inicjatywy będą chcieli rozwijać kompetencje społeczno-wychowawcze. 

 

 

§4. Proces rekrutacji Uczestników 

 

1. Wszystkie informacje dotyczące naboru, terminów i zasad rekrutacji będą umieszczane na stronie 

internetowej Projektu: www.pwsz.krosno.pl/stawiamnanauke .  

2. Koordynator Projektu ogłasza nabór do Projektu wraz z terminem składania wymaganych 

dokumentów poprzez opublikowanie informacji o naborze na stronie internetowej Projektu  

i rozpowszechnienie jej wśród Kandydatów, spełniających warunki opisane w § 3 ust. 1. 

3. W uzasadnionych przypadkach Koordynator Projektu może przedłużyć termin składania 

wymaganych dokumentów, o którym mowa w ust. 2.  

4. Kandydat składa dokumenty wymienione w informacji, o której mowa w ust. 2. w sekretariacie 

swojej szkoły.  

5. Kompletne dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić w języku polskim, opatrzyć datą i czytelnie 

podpisać.  

6. Dokumenty rekrutacyjne złożone przed lub po terminie okresu rekrutacji nie będą podlegać 

rozpatrzeniu. 

7. Złożone przez Kandydatów zgłoszenia nie podlegają zwrotowi. 

8. Kandydat, który wycofa zgłoszenie nie może ponownie składać dokumentów rekrutacyjnych. 

9. Za rekrutację odpowiada Beneficjent Projektu. 

10.  Powołuje się Komisję rekrutacyjną złożoną z 3 osób, tj. Prorektora ds. Rozwoju, Koordynatora 

Projektu i Specjalisty ds. Sprawozdawczości. 



 

                            
 

11. Rekrutacja do programu będzie przeprowadzona na początku każdego cyklu edukacyjnego. 

12. Odwołania złożone w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji 

rozpatruje Rektor Uczelni. 

13. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne, na podstawie złożonej deklaracji udziału w Projekcie - 

ponieważ Uczestnikami Projektu będą osoby małoletnie konieczna będzie pisemna zgoda 

rodziców/opiekunów prawnych. 

14. Warunki wyboru Uczestników Projektu: 

- wiek 7-16 lat; 

- bezwzględne pierwszeństwo dla osób niepełnosprawnych; 

- kolejność złożenia formularzy aplikacyjnych. 

Zespół rekrutacyjny w oparciu o założone kryteria ustala listę zasadniczą Uczestników/-czek 

Projektu, która zostanie podana do publicznej wiadomości za pomocą strony internetowej Projektu. 

15. W przypadku liczby chętnych większej niż liczba miejsc powstanie lista rezerwowa, z której 

uzupełniane będą zwolnione miejsca w oparciu o te same kryteria, jak w przypadku zasadniczej 

rekrutacji. 

16. Po zakończeniu rekrutacji dyrektorzy szkół w ustalonym terminie składają do Biura Projektu 

wymaganą dokumentację rekrutacyjną złożoną przez Kandydatów w sekretariacie szkoły. 

17. Wzory dokumentów rekrutacyjnych, Regulamin projektu oraz załączniki dostępne są na stronie 

projektu www.pwsz.krosno.pl/stawiamnanauke , w Biurze Projektu oraz sekretariatach szkół. 

 

§5. Zasady udziału w Projekcie  

 

1. Uczestnik/-czka Projektu będzie mógł/-ła wziąć udział w jednym z następujących modułach zajęć 

edukacyjnych:  

 1. Jak zostać Pitagorasem, 

2. Fizyka wokół nas, 

3. Informatyka - Poznaj język komputera, 

4. Realizacja modułu Myśl EKO i działaj ekologicznie, 

5. Ratowanie to dla każdego zadanie, 

6. Zatroszcz się o zdrowie, 

7. Bezpieczna i zdrowa żywność, 

8. Pszczoły - dlaczego należy je chronić?, 

9. Towaroznawstwo dla każdego, 

10.Po co nam ekonomia?, 

11. Kolorowa mozaika Wschodu, 

12. Język angielski i tłumaczenia, 

13. Spotkania z fotografią. 

2. Uczestnicy Projektu (cała grupa) zobligowani są do partycypowania w zajęciach odbywających się co 

najmniej raz w miesiącu. Termin i miejsce zajęć będą podawane z przynajmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem. 



 

                            
 

3. Uczestnik/-czka deklaruje udział w zajęciach na poziomie min. 80%. W przypadku niezawinionego 

przez Uczestnika/-czkę przekroczenia wskazanego limitu nieobecności, Koordynator Projektu na 

pisemny wniosek Uczestnika/-czki wyznaczy mu inny termin realizacji zajęć w wymiarze 

odpowiadającym liczbie godzin tej nieobecności. Zajęcia wskazane w zdaniu poprzednim mogą 

odbywać się w grupach. 

4. Udział w Projekcie jest bezpłatny, przy czym Beneficjent Projektu zastrzega, że organizacja 

transportu należy do obowiązków szkół, których uczniowie/uczennice biorą udział w Projekcie,  

a maksymalny pokrywany w ramach Projektu koszt dojazdu Uczestnika/-czki do miejsca realizacji 

Projektu (budynki Beneficjenta) nie może przekroczyć 2,40 PLN/osoba w obie strony (po okazaniu 

odpowiedniej faktury wystawionej na rzecz Beneficjenta). 

 

5. Uczestnik/-czka zobowiązuje się do:  

a) przestrzegania regulaminu, 

b) regularnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach w ramach Projektu, 

c) terminowego wykonywania przydzielonych w Projekcie zadań, 

d) promowania Projektu wśród społeczności szkolnej,  

e) kulturalnego zachowania, podporządkowywania się poleceniom nauczycieli i dbania  

o dobre imię szkoły, 

f) niezwłocznego poinformowania Koordynatora Projektu o wszelkich okolicznościach związanych 

ze stanem swojego  zdrowia, wykluczającym możliwość udziału w Projekcie.  

6. Obowiązkiem szkoły, z której grupa przystępuje do Projektu, jest w szczególności umożliwienie 

uczniom wyjścia ze szkoły co najmniej raz w miesiącu na zajęcia projektowe oraz zapewnienie 

uczniom opieki podczas dojazdu i powrotu z zajęć projektowych. 

 

 §6. Rezygnacja oraz wypowiedzenie udziału w Projekcie przez Uczestnika 

 

1. Uczeń/uczennica zakwalifikowany/-a do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy 

uczestników/-czek: 

a) w przypadku rezygnacji z uczestnictwa wyrażonej na piśmie przez jednego z rodziców lub 

opiekuna prawnego, 

b) na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia lub na wniosek dyrektora szkoły uzasadniony 

rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, 

c) w przypadku rezygnacji z nauki w szkole biorącej udział w Projekcie, 

d) w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia liczby zajęć stanowiącej więcej niż 20%  

wszystkich zajęć realizowanych w ramach modułu. 

2. Skreślenie ucznia/uczennicy z listy uczestników/-czek Projektu dokonuje Koordynator Projektu. 

3. Regulamin rekrutacji i udziału dostępny jest na stronie internetowej Projektu, w sekretariatach 

szkół biorących udział w projekcie oraz w Biurze Projektu. 

 

 

 



 

                            
 

§ 7. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin rekrutacji i udziału wchodzi w życie z dniem 3 września 2018 r. 

2. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu. 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie, Zgoda rodzica/opiekuna prawnego 

2. Formularz zgłoszeniowy 

3. Oświadczenie uczestnika projektu 


