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Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 

 Działanie 12.2 Kształcenie ogólne 
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§ 1.  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dobra 

szkoła – lepsza przyszłość”. 

2. Realizatorem projektu jest Gmina Miejska Biała Podlaska/Zespół Szkół Zawodowych 

nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej. 

3. Projekt realizowany na podstawie Umowy nr 130/RPLU.12.02.00-06-0019/16-00 

o dofinansowanie podpisanej z Zarządem Województwa Lubelskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie 

ogólne. 

4. Celem projektu jest podwyższenie jakości kształcenia ogólnego w Technikum nr 1 

w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej  poprzez doposażenie szkoły 

w sprzęt i pomoce dydaktyczne, zapewnienie dostępu 256 uczniom do dodatkowych 

zajęć  edukacyjnych oraz podwyższenie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych  

16 nauczycieli w terminie do VI 2019.  

5. Termin realizacji projektu: 01.08.2017 r. - 30.06.2019 r. 

6. Biuro projektu mieści się w Zespole Szkół Zawodowych nr 1  im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Białej Podlaskiej ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36. 

 

§ 2. 

Słownik pojęć  

1.  Projekt - należy przez to rozumieć projekt „Dobra szkoła – lepsza przyszłość” 

realizowany w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Białej Podlaskiej w okresie od 1 sierpnia 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku 

i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

2. Koordynator/Koordynatorka projektu - należy przez to rozumieć członka Zespołu 

Projektowego koordynującego wszystkie działania związane z realizacją projektu. 
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3. Asystent/Asystentka projektu - należy przez to rozumieć członka Zespołu 

Projektowego koordynującego wszystkie działania związane z realizacją projektu. 

4. Regulamin - należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie. 

5. Uczestnik/Uczestniczka projektu – należy przez to rozumieć ucznia/uczennicę, 

nauczyciela/nauczycielkę zakwalifikowany do udziału w projekcie, zgodnie 

z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz Dokumentacji Konkursowej 

nr RPLU.12.02.00-06-0019/16-00 .  

6. Kandydat/Kandydatka - należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się 

o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na podstawie zasad określonych w 

niniejszym regulaminie. 

7. Nauczyciel/Nauczycielka - należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego 

w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej 

Podlaskiej.  

8. Komisja Rekrutacyjna -  organ oceniający formularze zgłoszeniowe i dokonujący 

kwalifikacji uczestników.  

§ 3. 

Zakres wsparcia uczestników w ramach projektu 
 

2. W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia dla uczniów:  

1) Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (realizowane w 8-osobowych grupach 

po 30 godzin każda): 

a) Genetyka – 3 grupy, 

b) Biologia –  2 grupy, 

c) Geografia – 12 grup, 

d) Matematyka – 12 grup,    

e) Chemia – 2 grupy,  

f) Język niemiecki – 4 grupy 

g) Język rosyjski –  2 grupy, 

h) Język angielski –  2 grupy. 
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2) Zajęcia rozwijające uzdolnienia (realizowane w 8-osobowych grupach po 

30 godzin każda): 

a)   Język angielski – 3 grupy, 

b)  Język rosyjski – 2 grupy.    

3) Koła zainteresowań, laboratoria, warsztaty ( realizowane w 8-osobowych 

grupach po 30 godzin każda): 

 a) Doświadczalna fizyka – 2 grupy, 

 b) Programowanie układów cyfrowych – 2 grupy,   

 c) Zastosowanie GIS w geografii –2 grupy. 

4)  Doradztwo edukacyjno-zawodowe: 

a) grupowe doradztwo zawodowe - realizowane w 32 grupach po 6 godzin 

każda,       

b)  indywidualne  doradztwo zawodowe – 0,5 godziny na uczestnika projektu. 

5)  Zajęcia organizowane poza szkołą – wyjazdy edukacyjne: 

a) dwa wyjazdy do Centrum Nauki Kopernika – 2 grupy po 48 osób, 

b) dwa wyjazdy na pokazy fizyczne UMCS – 2 grupy po 48 osób, 

c) jeden wyjazd do Białowieskiego PN – 1 grupa złożona z 40 osób, 

 d) jeden wyjazd do Brześcia i Mińska – 1 grupa złożona z 32 osób. 

6) Kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli: 

  a) GeoGebra – poziom podstawowy – 5 osób, 

 b) GeoGebra – poziom średniozaawansowany – 5 osób, 

 c) GeoGebra – Widoki Grafiki 3D – 6 osób, 

 d) GeoGebra – szkoła ponadgimnazjalna – 6 osób,  

e) GIS – wprowadzenie+efektywne wykorzystanie narzędzi – 10 osób x 5 dni. 

 

 

§ 4. 

Zasady rekrutacji  

1. Proces rekrutacji obejmujący informację o projekcie oraz udostępnienie regulaminu 

rekrutacji i uczestnictwa rozpocznie się we wrześniu 2017r. 
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2. Rekrutacja będzie odbywała się cyklicznie zgodnie z harmonogramem realizacji 

projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie. 

3. Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona zgodnie z „Wytycznymi 

w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn 

w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” 

4. Proces rekrutacji nauczycieli będzie prowadzony przez komisję rekrutacyjną, w skład 

której wejdzie dyrektor szkoły, wicedyrektor oraz koordynator projektu według 

ustalonego Harmonogramu rekrutacji (Załącznik 10 niniejszego regulaminu). 

Proces rekrutacji uczniów będzie prowadzony przez komisje rekrutacyjne, w skład 

której wejdą koordynator projektu, nauczyciele przedmiotu oraz wychowawcy klasy 

według ustalonego Harmonogramu rekrutacji (Załącznik 10 niniejszego regulaminu). 

5. Proces rekrutacji będzie przebiegał następująco:  

1) przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych oraz wymaganych dokumentów                   

od kandydatów, 

2) analiza dokumentacji i wybór uczestników zgodnie z kryteriami określonymi w 

Regulaminie rekrutacji. 

6. Rekrutacja do projektu będzie zróżnicowana w zależności od adresatów oraz rodzajów 

wsparcia. 

7. Kwalifikowanie kandydatów odbędzie się na podstawie następujących kryteriów:  

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (możliwość uzyskania maksymalnie 

 18 punktów): 

1) zdiagnozowane trudności w nauce wymagające wsparcia (opinia 

nauczyciela) – 6pkt. , 

2) niepełnosprawność kandydata (oświadczenie  w formularzu zgłoszeniowym) 

- 5 pkt. 

3) pochodzenie z rodzin dysfunkcyjnych (oświadczenie wychowawcy) – 

maksymalna liczba punktów- 3 pkt., 

4) niskie dochody rodziny kandydata (oświadczenie rodziców i/lub 

zaświadczenie z GOPS lub MOPS) - 2 pkt, 

5) kolejność zgłoszeń –  maksymalna liczba punktów  - 2 pkt., 
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W przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów decyduje liczba punktów 

uzyskanych w oparciu o kryterium opinii nauczyciela kształcącego z zakresie danych 

zajęć edukacyjnych. 

 

 Zajęcia rozwijające uzdolnienia (możliwość uzyskania maksymalnie  

18 punktów): 

1) niepełnosprawność kandydata (oświadczenie  w formularzu 

zgłoszeniowym) - 5 pkt. 

2) pochodzenie z rodzin dysfunkcyjnych (oświadczenie wychowawcy) – 

maksymalna liczba punktów- 3 pkt., 

3) zdiagnozowane uzdolnienia/zainteresowania wymagające wsparcia 

(opinia nauczyciela) – 6 pkt., 

4) niskie dochody rodziny kandydata (oświadczenie rodziców i/lub 

zaświadczenie z GOPS lub MOPS) - 2 pkt., 

5) kolejność zgłoszeń – maksymalna liczba punktów  - 2 pkt. 

W przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów decyduje liczba punktów 

uzyskanych w oparciu o kryterium opinii nauczyciela o zdiagnozowanych 

uzdolnieniach/zainteresowaniach wymagających wsparcia. 

 

 Koła zainteresowań, laboratoria, warsztaty (możliwość uzyskania maksymalnie 18 

punktów): 

1) niepełnosprawność kandydata (oświadczenie  w formularzu zgłoszeniowym) – 5 pkt., 

2) pochodzenie z rodzin dysfunkcyjnych (oświadczenie wychowawcy) –  maksymalna 

liczba punktów- 3 pkt., 

3) zdiagnozowane trudności w nauce lub uzdolnienia/zainteresowania   

wymagające wsparcia  (opinia nauczyciela) lub – 6 pkt., 

4) niskie dochody rodziny kandydata (oświadczenie rodziców i/lub zaświadczenie 

 z GOPS lub MOPS) – 2 pkt., 

5) kolejność zgłoszeń – maksymalna liczba punktów  - 2 pkt., 
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W przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów decyduje liczba punktów  

uzyskanych w oparciu o kryterium opinii nauczyciela o zdiagnozowanych 

uzdolnieniach/zainteresowaniach wymagających wsparcia. 

 

 Doradztwo edukacyjno-zawodowe (możliwość uzyskania maksymalnie 

14 punktów): 

    1) niepełnosprawność kandydata (oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym) – 5 pkt., 

 2) pochodzenie z rodzin dysfunkcyjnych (oświadczenie wychowawcy)   

 –  maksymalna liczba punktów- 3 pkt., 

   3) zdiagnozowane trudności w nauce lub uzdolnienia/zainteresowania   

           wymagające wsparcia  (opinia nauczyciela) lub – 2 pkt., 

    4) niskie dochody rodziny kandydata (oświadczenie rodziców i/lub zaświadczenie  

            z GOPS lub MOPS) – 2 pkt., 

    5) kolejność zgłoszeń – maksymalna liczba punktów  - 2 pkt.                

 

 Zajęcia organizowane poza szkołą – wyjazdy edukacyjne (możliwość 

uzyskania maksymalnie 18 punktów):   

1) frekwencja na zajęciach obowiązkowych - maksymalna liczba punktów – 6 pkt.,     

2) niepełnosprawność kandydata (informacja o orzeczeniu  w formularzu zgłoszeniowym) 

– 5 pkt., 

3) wyniki w nauce mierzone średnią ocen semestralnych – maksymalna liczba punktów - 

5 pkt.,  

4) niskie dochody rodziny kandydata (oświadczenie rodziców i/lub zaświadczenie z 

GOPS lub MOPS) – 2 pkt. 

W przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów decyduje liczba punktów uzyskanych w 

oparciu o kryterium frekwencji na zajęciach obowiązkowych. 

 

 kursy/szkolenia (możliwość uzyskania maksymalnie 8 punktów):   

1) przydatność szkolenia w stosunku do nauczanego przedmiotu  - maksymalna liczba 

punktów – 6 pkt.  

     2) kolejność zgłoszeń – 2 pkt. 
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8. Komisja opracowuje listy uczestników zajęć z uwzględnieniem ilości otrzymanych 

punktów oraz listę rezerwową. Zatwierdzenia listy uczestników dokonuje dyrektor 

szkoły. 

9. Informacja o ostatecznym zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie będzie 

dostępna w biurze projektu. 

10. Proces rekrutacji zakończony zostanie sporządzeniem protokołu z rekrutacji.   

11. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zajęciach Komisja Rekrutacyjna 

dokona dodatkowej rekrutacji, korzystając z listy rezerwowej, a w przypadku braku 

uczestników na liście rezerwowej dokona dodatkowej rekrutacji.  

12. Formularze zgłoszeniowe  wraz z odpowiednimi załącznikami kandydat składa 

osobiście w biurze projektu lub za pośrednictwem nauczycieli prowadzących zajęcia. 

Za wypełnienie i dostarczenie do biura projektu odpowiedniej dokumentacji  

odpowiedzialni są kandydaci i wychowawcy klas. 

13. Blankiety formularzy zgłoszeniowych oraz załączników dostępne będą w Biurze 

projektu. 

 

§ 4. 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

 

1. Udział w projekcie jest dla jego uczestników bezpłatny i dobrowolny. 

 2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest potwierdzenie spełnienia powyższych kryteriów 

poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie wymaganych 

dokumentów:  

1) formularz zgłoszeniowy do projektu (Załącznik nr 1 -uczeń lub Załącznik nr 2-

nauczyciel do niniejszego Regulaminu), 

2) oświadczenie woli uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 3 -uczeń lub Załącznik 

nr 4-nauczyciel do niniejszego Regulaminu),   

3) oświadczenie uczestnika projektu o przyjęciu   do   wiadomości   informacji 

dotyczących  ochrony danych osobowych oraz wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie 

danych w zbiorach (Załącznik nr 5), 

4) oświadczenie dotyczące zgody na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 6)  
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5) pozostałe załączniki zgodnie z sytuacją kandydata. 

    W przypadku uczniów niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica bądź opiekuna 

prawnego (podpis na formularzu). W przypadku uczniów pełnoletnich podpis na 

formularzu wyrażający zgodę  rodzica/opiekuna prawnego nie jest  wymagany. 

 

2. Z chwilą złożenia oświadczenia woli uczestnictwa w projekcie kandydat staje się 

uczestnikiem projektu.  

 

 

§ 5. 

Prawa i obowiązki uczestników projektu 

 

1. Uczestnik  projektu uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w szkoleniach 

realizowanych w ramach projektu.  

2. Jeden uczestnik może brać udział w kilku formach wsparcia. 

3. Każdy uczestnik  ma prawo i obowiązek uczestniczyć w szkoleniu w ustalonym 

terminie.  

4. Uczestnicy projektu zobowiązani są do:  

 przestrzegania niniejszego regulaminu, 

 regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich 

formach wsparcia, 

 potwierdzania podpisem każdorazowo obecności na zajęciach,  wyjazdach 

edukacyjnych poprzez złożenie czytelnego podpisu na liście obecności, 

 informowania biura projektu o planowanych nieobecnościach(osobiście, e-

mailowo lub telefonicznie) 

 poddawania się systematycznej kontroli postępów w nauce,  

 przystąpienia do wewnętrznego testu na początek i koniec każdego cyklu 

zajęć, 

 wypełnianie ankiet monitorujących dotyczących realizacji Projektu 

(podane informacje wykorzystywane będą do wywiązywania się realizatora 

projektu z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec 

Instytucji Zarządzającej), 



 

„Dobra szkoła – lepsza przyszłość”  
Biuro projektu: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Białej Podlaskiej tel/fax 83 343 66 06 

e-mail: projektdslp@gmail.com 

 informowania o wszelkich zmianach w danych podanych w dokumentacji 

rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od ich powstania, 

 przestrzegania przepisów BHP oraz przeciwpożarowych w czasie trwania 

zajęć, szkoleń i wyjazdów edukacyjnych, 

 uczestnictwa we wszystkich formach monitoringu prowadzonego przez 

inne instytucje uczestniczące w realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

4. W przypadku nieobecności spowodowanej przyczynami od uczestnika niezależnymi 

(choroba lub zdarzenia losowe) uczestnik ma obowiązek przedłożyć do 3 dni od daty 

nieobecności pisemne oświadczenie o przyczynach nieobecności, które dołączone 

zostanie do dokumentacji projektowej.  

5. W szczególności warunkiem uzyskania zaświadczenia ukończenia szkolenia w 

ramach projektu jest:  

 aktywny udział w szkoleniach z frekwencją na poziomie minimum 80%;  

 zaliczenie wszystkich testów oceniających postępy uczestników;  

 wypełnianie dokumentów projektowych w zakresie monitoringu 

i ewaluacji poszczególnych form wsparcia i projektu.  

6. Uczestnik ma prawo do : 

 zgłaszania uwag i oceny wsparcia, które otrzymuje w ramach projektu, 

 do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku 

gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych niemożliwych do 

przewidzenia w chwili podpisania Oświadczenia woli uczestnictwa w projekcie (np. 

długotrwała choroba). 

 

§ 6. 
Zasady rezygnacji  / skreślenie z listy uczestników projektu 

 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach 

i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez uczestnika w tej kwestii 

wraz z wyjaśnieniem tych przyczyn.  

2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy w 

przypadku zajścia jednej z następujących sytuacji: 
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1) przekroczenie dozwolonego limitu nieobecności i nie uzyskania zgody 

Koordynatora na kontynuacje uczestnictwa w projekcie, 

2) w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu lub zasad 

współżycia społecznego. 

3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z danej formy wsparcia zostanie on 

wykluczony z udziału w innych formach wsparcia przewidzianych w ramach projektu. 

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z danej formy wsparcia  do udziału 

z zajęciach zostanie zaproszony pierwsza osoba z listy rezerwowej, jeśli wyrazi 

ponownie wolę udziału w projekcie. 

 

 

§ 7. 
Monitoring i ewaluacja 

1. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 

2. Monitoring i ewaluacja będą polegały na zbieraniu, analizowaniu i interpretowaniu 

ilościowych i jakościowych danych celem zapewnienia zgodności realizacji projektu 

z zakładanymi rezultatami oraz sprawdzenia skuteczności podjętych działań. 

 

 

§ 8. 

Postanowienia końcowe 

1) Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora. 

2) Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Realizatora projektu, w oparciu o umowę 

o dofinansowanie Projektu oraz wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu 

Regionalnego Program u Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

3) W przypadku zmiany w/w wytycznych Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany 

niniejszego Regulaminu w trakcie trwania projektu. (Niniejszy regulamin może ulec 

zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do 

wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa, wytycznych 

programowych lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego 

zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych 

do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu). 

4) Wszelkie zmiany w regulaminie będą zamieszczane na bieżąco. 



 

„Dobra szkoła – lepsza przyszłość”  
Biuro projektu: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Białej Podlaskiej tel/fax 83 343 66 06 

e-mail: projektdslp@gmail.com 

5) Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.08.2017r.  

 

 

 

 

Załączniki: 

 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy ucznia do projektu 

Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy nauczyciela  do projektu 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie woli uczestnictwa ucznia w projekcie  

Załącznik nr 4 – Oświadczenie woli uczestnictwa nauczyciela w projekcie 
Załącznik nr 5 – Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w zbiorach 

Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczącego zgody na upowszechnianie wizerunku  

Załącznik nr 7 – Opinia nauczyciela o zdiagnozowanych trudnościach w nauce lub 

      uzdolnieniach/zainteresowaniach kandydata wymagających wsparcia, 

Załącznik nr 8 - Oświadczenie wychowawcy  klasy o pochodzeniu kandydata  z rodziny dysfunkcyjnej 

Załącznik nr 9 – Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o niskich dochodach 

Załącznik nr 10 - Harmonogram rekrutacji  


