
 

1 

 

 

 

 
Załącznik Nr 1 ……………………………………… 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

w projekcie pn. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej  

ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior 

Mazurskich : Powiat Giżycki - I LO 

 

  

§1  

Informacje o projekcie 

 

1. Projekt „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji 

kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich : Powiat Giżycki - I LO” 

realizowany jest przez Powiat Giżycki w okresie od 1 stycznia  2021 do 30 czerwca 2022.  

2. Beneficjentem jest Powiat Giżycki, partnerem realizującym jest Stowarzyszenie Wielkie Jeziora 

Mazurskie 2020,  a realizacja odbywa się w  I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku.   

3. Projekt pn. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej  

ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich 

Jezior Mazurskich : Powiat Giżycki - I LO”  współfinansowany jest przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa  na lata 2014-2020.  

4. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 140 uczniów LO, 11 nauczycieli zatrudnionych w  

Placówce oraz 28 rodziców uczniów .  

5. Placówka zastrzega możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej w sytuacji niezapełnienia 

wszystkich miejsc i braku listy rezerwowej. 

6. Głównym celem projektu jest : 

- wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 140 

uczniów (98K/42M) LO w Giżycku, poprzez udział w okresie od I 2021 do VI 2022 w zajęciach 

dydaktyczno-wyrównawczych, kołach zainteresowań, kształtujących i rozwijających umiejętności 

cyfrowe z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu 

zagrożeń.  

-podniesienie kompetencji cyfrowych 11 n-li (7K/4M) w zakresie korzystania z narzędzi TIK 

zakupionych do szkoły oraz włączenie narzędzi TIK do nauczania,  

- podniesienie umiejętności wychowawczo-pedagogicznych 28 rodziców (18K/10M)  

- podniesienie jakości w obszarze kształcenia ogólnego poprzez stworzenie w LO warunków do 

wykorzystania TIK do prowadzenia zajęć dydaktycznych. (doposażenie placówki). 

7. Informacje o projekcie zostaną zamieszczone na stronach : strona internetowa Starostwa 

Powiatowego w Giżycku, szkoły i tablicach informacyjnych.   

 

8. Niniejszy regulamin określa kryteria i zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie. 

 

9. Biuro Projektu mieści się w Biurze Stowarzyszenia WJM 2020 przy ul. Kolejowej 6, 11-730 

Mikołajki. 
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§ 2  

Oferowane formy wsparcia  

1. Wsparcie Szkoły poprzez doposażenie, aby umożliwić wykorzystanie TIK w prowadzeniu zajęć.  

 

2. Dofinansowanie organizacji wyrównawczych i rozwijających zainteresowania dla uczniów/uczennic 

Liceum :  

Rodzaj zajęć 

Zajęcia 

wyrównawcze  

2020/21 2021/22 

Liczba grup  Ilość osób  Liczba grup  Ilość osób  

Język polski  1 grupa x 6 os. 6 1 grupa x 6 os. 6 

Matematyka 1 grupa x 6 os. 6 1 grupa x 6 os. 6 

j.angielski 1 grupa x 6 os. 6 1 grupa x 6 os. 6 

Informatyka  1 grupa x 5 os. 5 1 grupa x 5 os. 5 

geografia 1 grupa x 6 os. 6 1 grupa x 6 os. 6 

 Razem  29  29 

Rodzaj zajęć 

Zajęcia 

rozwijające 

zainteresowania  

2020/21 2021/22 

Liczba grup   Liczba grup  

j.polski 2 gr.x  4os. 8 2 gr.x  4os. 8 

j.angielski 2 gr. x 7 os. 14 2 gr. x 7 os. 14 

Matematyka 2 gr.x 6 os. 12 2 gr.x 6 os. 12 

Informatyka 1 gr.x8 os. 8 1 gr.x8 os. 8 

Fotografia 

cyfrowa  

1 gr.x 8 os. 

( 2 godz.) 

8 1 gr.x 8 os. 

( 2 godz.) 

8 

Czas na ekonomię  2 gr.x 8os. 16 2 gr.x 8os. 16 

 Razem  66  66 

 

 

3. Uczeń może uczestniczyć w jednej lub kilku rodzajach form wsparcia. 

 

4. Dofinansowanie szkolenia dla 11  nauczycieli – 40 godzin Szkolenie kompetencji dydaktycznych w 

środowisku cyfrowym, wykorzystywania TIK oraz podniesienia efektywności n-li w zakresie 

kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz 

właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności, wykorzystywania zdobyczy 

najnowszej techniki oraz pracy zespołowej) 

5. Dofinansowanie warsztatów dla 28 rodziców – 4 godz. w trakcie których uczestnicy w sposób 

praktyczny zostaną zapoznani z nowoczesnymi metodami nauki oraz korzystania z TIK. Warsztaty 

będą również: doskonalić umiejętności  z komunikacji społ. oraz wychowawcze, uczyć w zakresie 

bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego zagrożeń. 

 

6. Formy wsparcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem zajęć, który ustala koordynator projektu 

w porozumieniu z dyrektorem szkoły.  

 

7. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w harmonogramie zajęć oraz liczebności grup. 

 

8. Zajęcia odbywają się na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku.  
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§ 3 

Zasady rekrutacji 

 

1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora 

placówki.    

2. Ewentualna druga rekrutacja (uzupełniająca) zostanie ogłoszona na 7 dni od dnia naboru. 

3. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół z przeprowadzonej rekrutacji, listę osób 

zakwalifikowanych oraz listę rezerwową.  

4. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnością. 

5. Rekrutacja  uczniów/uczennic do projektu będzie prowadzona dwukrotnie: w styczniu oraz we 

wrześniu  2021r.  

6. Zgłoszeń uczniów/uczennic dokonywać będą nauczyciele przedmiotów, wychowawcy, 

rodzice/prawni opiekunowie uczniów/uczennic. Wybór zajęć jest wspólną decyzją 

ucznia/wychowawcy/rodziców/prawnych opiekunów. 

7. Do udziału w projekcie uprawnieni są uczniowie/uczennice, którzy zgłosili chęć uczestnictwa i 

spełniają następujące warunki formalne : 

a) jest uczniem/uczennicą  I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  

b) dostarczył/a  komplet dokumentów. 

8. Wymagane dokumenty: deklaracja uczestnictwa/ formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w projekcie, 

oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o 

wyrażeniu zgody na udostępnienie wizerunku ucznia/uczennicy na niekomercyjne potrzeby projektu. 

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej dokumenty powinny zostać podpisane przez 

rodzica lub opiekuna prawnego. 

9. Do projektu mogą zostać zakwalifikowani uczniowie/uczennice  spełniający warunki formalne.  

10. Dodatkowo uczniom/uczennicom przyznawane są punkty za kryteria premiujące :  

a. Niepełnosprawność - 60pkt (orzecz. o niepełnospr. PP-P, przygotowując program zaj. będzie 

możliwość wglądu do dok. specyficznych uczn.) 

b. Dysfunkcje orzeczone przez PP-P - 40pkt (opinia z PP-P)  

c. Trudności w nauce-średnie ocen z ubiegłego roku poniżej 3,2 - 20pkt (opinia wychowawcy),  

d. Szczególne uzdolnienia-śr. ocen z ubiegłego roku pow. 4,25 lub uczestnictwo w konkursach 

przedmiotowych  -20pkt (opinia wych.),  

e. Dodatkowe punkty za uczestnictwo w zajęciach z przedmiotów  ścisłych : M - 0 pkt,            

K - 10pkt, z przedmiotów  humanistycznych -  M - 10pkt, K-  0pkt. 

11. W przypadku, kiedy kandydat  będzie podlegać pod więcej niż 1 kryterium, punkty będą sumowane. 

W przypadku uzyskania takiej samej liczby pkt. przez 2 lub więcej osób o pierwszeństwie decyduje 

termin złożenia wniosku. 

12. W przypadku braków lub nieścisłościach w dokumentach rekrutacyjnych Komisja Rekrutacyjna 

zwróci się telefonicznie/osobiście do rodziców/opiekunów prawnych ucznia/uczennicy  z wnioskiem 

o ich uzupełnienie w terminie 5 dni roboczych.  

13. Komisja Rekrutacyjna stworzy listę rezerwową uczniów/uczennic  niezakwalifikowanych do udziału 

w projekcie odrębnie dla każdej z form wsparcia. Kolejne osoby z listy rezerwowej będą mogły 

zostać zakwalifikowane do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji osób wcześniej 

zakwalifikowanych. 

14. Rekrutacja nauczycieli/lek do projektu odbędzie w styczniu 2021r 

15. Do udziału w projekcie uprawnieni są nauczyciele/lki , którzy zgłosili chęć uczestnictwa i spełniają 

następujące warunki formalne : 

a) jest nauczycielem/lką  zatrudnionym w   I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  

b) dostarczył/a  komplet dokumentów. 
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16. Do projektu mogą zostać zakwalifikowani nauczyciele/lki spełniający warunki formalne.  

17. Dodatkowo nauczycielom/lkom przyznawane są punkty za kryteria premiujące w przypadku 

większej ilości chętnych :  

      - 10pkt n-le, którzy zadeklarowali chęć udziału na etapie tworzenia diagnozy szkoły,  

- 20pkt n-le wytypowani do prowadzenia zajęć/warsztatów projektu. 

18. W przyp. uzyskania takiej samej ilości pkt. decyduje termin zgłoszenia.  

19. Rekrutacja rodziców/prawnych opiekunów do projektu odbędzie się dwukrotnie : kwiecień 2021 r. i 

kwiecień 2022r 

20. Do udziału w projekcie uprawnieni są rodzice/prawni opiekunowie, którzy zgłosili chęć 

uczestnictwa i spełniają następujące warunki formalne : 

a) jest rodzicem/prawnym opiekunem ucznia/uczennicy  I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  

b) dostarczył/a  komplet dokumentów 

 

21. Dodatkowo rodzicom/prawnym opiekunom przyznawane są punkty za kryteria premiujące w 

przypadku większej ilości chętnych 

- 10pkt-rodzic/prawny opiekun ucznia/uczennicy uczestniczącej w projekcie (oświadczenie). 

 

 

§ 4  

Uczestnictwo w projekcie 

 

1. Uczestnik/uczestniczka projektu jest zobowiązany do regularnego i aktywnego uczestniczenia  

w zajęciach.  

2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.  

3. Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane chorobą, nagłymi wypadkami losowymi i 

innymi uzasadnionymi przypadkami.  

4. W szczególnych sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (np. wydłużenie okresu 

chorobowego, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód) rodzice/opiekunowie prawni 

dziecka mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, po złożeniu pisemnego oświadczenia 

o rezygnacji i jej przyczynach.  

5. Udział w projekcie kończy się w przypadku:  

1) zakończenia realizacji projektu, 

2) zakończenia przez ucznia nauki w szkole 

3) skreślenia uczestnika projektu z listy.  

6. Skreślenia uczestnika/czki projektu z listy dokonuje się w przypadku:  

1) zachowanie jego będzie stwarzać zagrożenie dla innych uczniów/uczennic , a także będzie 

naruszać ich godność osobistą i wyczerpane zostały wszelkie oddziaływania wychowawcze, 

2) na wniosek rodzica/opiekuna prawnego, 

3) jeśli nie uczestniczy w zajęciach ponad 14 dni kalendarzowych i jego nieobecność nie została 

usprawiedliwiona przez rodzica/opiekuna prawnego.  

7. W przypadku rezygnacji bądź wykreślenia uczestnika/czki z udziału w projekcie na jego miejsce 

zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. 

 

 

§ 5 

Prawa i obowiązki uczestników i uczestniczek 

1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu jest uprawniony/a do:  

1) nieodpłatnego udziału w oferowanych w ramach projektu zajęciach.  

2) korzystania z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Projektu.  

2. Uczestnik/ka projektu jest zobowiązany/a do:  

1) przestrzegania regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,  

2) systematycznego uczestniczenia w zajęciach, 

3) przestrzegania punktualności, 
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4) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie instytucjom 

zewnętrznym, 

5) bieżącego informowania dyrektora Liceum o wszelkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy 

udział w projekcie, 

6) wypełniania ankiet ewaluacyjnych  dla celów ewaluacji i monitorowania projektu; 

7) poszanowania pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w realizacji projektu. 

3. W przypadku rezygnacji dziecka z udziału w projekcie dyrektor Liceum  ma prawo zaproszenia do 

projektu innego uczestnika, z listy rezerwowe 

 

                                                    § 6 

                                   Zasady monitoringu 

1. Uczestnicy/czki projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji zgodnie z wytycznymi i 

zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie. 

2. Uczestnicy/czki projektu oraz kadra zobowiązani są do udzielania informacji osobom upoważnionym 

do przeprowadzenia kontroli projektu. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się wytyczne unijne oraz zapisy 

zawarte we wniosku o dofinansowanie.  

3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przekazywać do 

Biura projektu.  

4. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany niemniejszego regulaminu. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

6. Treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu, na stronie www.wielkiejeziora.pl oraz 

www.lo1.gizycko.edu.pl 

7. Załącznikami do regulaminu są: 

1. Formularz rekrutacyjny/Deklaracja uczestnictwa Ucznia/Uczennicy   (Załącznik Nr 1); 

2. Formularz rekrutacyjny/Deklaracja uczestnictwa Nauczyciel/ki (Załącznik Nr 2); 

3. Formularz rekrutacyjny/Deklaracja uczestnictwa Rodzic/Prawnego opiekuna  (Załącznik Nr 

3) 

4. Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 

Nr 4);  

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne udostępnienie wizerunku uczestnika/czki 

projektu na niekomercyjne potrzeby projektu (Załącznik Nr 5) 

 

 

 

http://www.wielkiejeziora.pl/

