Regulamin rekrutacji
do projektu pn. "„Zespół Szkół Nr 3 - edukacyjny skok w multimedi@”,
Nr projektu: RPMP. 10.01.04-12-0100/18
Realizator:
Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera ul. Krakowska 20, 32-700 Bochnia

§1
Postanowienia ogólne
1. Projekt pn. "„Zespół Szkół Nr 3 - edukacyjny skok w multimedi@”, Nr projektu: RPMP.
10.01.04-12-0100/18, zgodnie z wnioskiem, jest realizowany od 01.09.2018 roku do
29.06.2019 roku.
2. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera
ul. Krakowska 20, 32-700 Bochnia, pok. nr 30 i będzie dostępne wg harmonogramu
wywieszonego w gablocie projektu.
3. Celem szczegółowym projektu w zakresie komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej
jest zapewnianie uczniom liceów i techników możliwości poszerzenia wiedzy z zakresu
przedmiotów ogólnych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych i uniwersalnych
umiejętności niezbędnych na rynku pracy dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii
informacyjno-komunikacyjnych; wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi, a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz
zwiększenie motywacji do kontynuowania nauki. Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych otrzymają możliwość kontaktu z nauką, będą mogli
rozwijać swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu najlepszych uczelni, co ułatwi
im wybór właściwego kierunku studiów. Z kolei uczelnie będą miały możliwość współpracy
z najzdolniejszymi uczniami w Małopolsce.
4. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasada równości szans kobiet i mężczyzn.
5. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności do osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie, wszystkim
osobom bez względu na płeć, wiek i niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne,
wyznawaną religię, światopogląd, orientację seksualną, uczestnictwa w oferowanych formach
na jednakowych zasadach.
§2
Zakres wsparcia
1. Zajęcia on-line – dodatkowe zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli
akademickich/doktorantów w formie wideokonferencji, w czasie rzeczywistym, jednocześnie
dla kilku grup umiejscowionych w kilku szkołach z możliwością aktywnego włączenia się
uczestników w dowolnej chwili trwania zajęć.
2. Koło naukowe - dodatkowe zajęcia prowadzone we współpracy nauczyciela
z pracownikiem akademickim/doktorantem, w tym 10 godzin zajęć w roku szkolnym
w ramach kół naukowych prowadzonych będzie przez nauczycieli akademickich doktorantów
za pomocą wideokonferencji, w czasie rzeczywistym, jednocześnie dla kilku grup uczniów
umiejscowionych w szkołach z możliwością aktywnego włączenia się uczestników
w dowolnej chwili trwania zajęć.

3. Wyjazdy na uczelnię na zajęcia stacjonarne w obszarze tematycznym prowadzonych zajęć
on-line z matematyki i jęz. angielskiego. Dwa wyjazdy w projekcie, po jednym
w każdym semestrze z każdego obszaru tematycznego.
4. Obszary tematyczne w projekcie :
a) matematyka: zajęcia o-line (1 grupa)
b) język angielski: zajęcia o-line (1 grupa)
c) język angielski: koło naukowe (1 grupa)
5. Wymiar czasowy zajęć: 30 godzin lekcyjnych (1 godzina lekcyjna odpowiada 45 min.)
Szczegółowy harmonogram zajęć będzie zamieszczony na tablicy ogłoszeń.
Dostępna liczba miejsc w projekcie:
a) matematyka: zajęcia o-line - 15
b) język angielski: zajęcia o-line - 16
c) język angielski: koło naukowe - 8
6. Miejscem realizacji zajęć on-line i kół naukowych jest siedziba Zespołu Szkół Nr 3 im.
ks. prof. Józefa Tischnera ul. Krakowska 20, 32-700 Bochnia.
7. Tematyka zajęć (on-line, koła naukowego), stacjonarnych na uczelni będzie wykraczała
poza podstawę programową kształcenia dla obszaru tematycznego na poziomie szkoły
ponadgimnazjalnej. Zajęcia prowadzone będą według scenariuszy wypracowanych
w projekcie koordynacyjnym.
8. Zajęcia dodatkowe nie będą kolidować z obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi uczestników/
uczestniczek projektu.
§3
Rekrutacja
1. W projekcie może wziąć udział osoba, która:
1) jest zainteresowana udziałem w zajęciach w ramach obszarów tematycznych: matematyka,
j. angielski,
2) jest uczniem/uczennicą klasy I-III Technikum Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa
Tischnera ul . Krakowska 20, 32-700 Bochnia,
3) uczy się i zamieszkuje na terenie Województwa Małopolskiego,
4) posiada kompetencje pozwalające na udział w zajęciach wykraczających ponad podstawę
programową kształcenia dla przedmiotu. Weryfikacja kompetencji odbędzie się na podstawie
testu. Wymagana liczba punktów pozwalająca zakwalifikować ucznia/uczennicę do udziału
w projekcie - 60% pkt możliwych do uzyskania. Dodatkowo w przypadku nie osiągnięcia
wymaganej liczby punktów uczeń/uczennica będzie mógł/a wziąć udział w projekcie
po uzyskaniu pozytywnej opinii nauczyciela//nauczycielki przedmiotu (dotyczy sytuacji małego
zainteresowania udziałem u/u w projekcie).
5) nie brała udziału w tożsamym wsparciu pod względem realizowanych treści zajęć
w obszarze tematycznym, tak aby uniknąć wielokrotnego udziału ucznia w takich samych
zajęciach.
6) nie jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO
WM na lata 2014-2020, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika /uczestniczki
są tego samego rodzaju lub zmierzają do tego samego celu/korzyści dla uczestnika
/uczestniczki projektu.
7) wypełni i złoży w biurze projektu swojej szkoły:
- formularz zgłoszeniowy (załącznik Nr 1 do Regulaminu). Wypełnienie formularza
zgłoszeniowego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu,
- w przypadku uczniów niepełnoletnich dokumenty rekrutacyjne podpisuje również rodzic lub
opiekun prawny.
2. W zajęciach koła z j. angielskiego pierwszeństwo będą mieli uczniowie/uczennice biorący
udział w zajęciach on-line z j. angielskiego w następnej kolejności w zajęciach on-line
z matematyki, a w przypadku większej liczby chętnych niż liczba miejsc zastaną zastosowane
kryteria opisane w pkt 3 i 4. W przypadku braku zainteresowania uczestników /uczestniczek

zajęć on-line z matematyki a następnie j. angielskiego
dobór będzie
z zainteresowanych udziałem w projekcie pozostałych uczniów/uczennic Technikum przy
wyborze będą stosowane kryteria wskazane w pkt 3 i 4.
3. W przypadku większej liczby chętnych, spełniających warunki udziału w projekcie,
niż liczba wolnych miejsc o udziale w projekcie decydować będzie:
1) etap I: wyższa ocena z przedmiotu odpowiadająca obszarowi tematycznemu, jaką
uzyskał/a uczeń/uczennica na koniec semestru poprzedzającego rekrutację (dotyczy
również kl. I – pod uwagę wzięta zostanie ocena na świadectwie gimnazjalnym tj. na
koniec semestru poprzedzającego rekrutację):
 ocena 6 - 6 pkt;
 ocena 5 – 5 pkt;
 ocena 4 – 4 pkt.
2) etap II: w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie - osiągnięcia
w danym obszarze tematycznym konkursy, olimpiady itp.)
Osiągnięcia (w obszarach
matematyka, j. angielski - dla
każdego obszaru i rodzaju
wsparcia odrębnie)

Punktacja

na poziomie ogólnopolskim

5 pkt

na poziomie wojewódzkim

4 pkt

na poziomie powiatowym

2 pkt

3) etap III: w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w II etapie - kryteria
określone przez Realizatora, wynikające z analizy i diagnozy potrzeb grupy docelowej
tj.:
a) średnia ocen na koniec semestru poprzedzającego rekrutację odpowiada takiej
samej ilości punktów (w przypadku uczniów/uczennic klas I Technikum pod uwagę
wzięta zostanie średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym tj. na koniec semestru
poprzedzającego rekrutację)
*zgodnie z wnioskiem osoby z niepełnosprawnością, w celu zwiększenia szans i dostępności
wsparcia otrzymują dodatkowo 5 pkt oraz w celu wyrównania szans płci chłopcy dodatkowo 5 pkt

b) w przypadku takiej samej liczby punktów decydować będzie ocena z zachowania
(w przypadku uczniów/uczennic klas I Technikum pod uwagę wzięta zostanie ocena
z zachowania na świadectwie gimnazjalnym tj. na koniec semestru poprzedzającego
rekrutację)
Ocena z zachowania

Punktacja

Wzorowe

3

Bardzo dobre

2

Dobre

1

Pozostałe

0

*zgodnie z wnioskiem osoby z niepełnosprawnością, w celu zwiększenia szans i dostępności
wsparcia otrzymują dodatkowo 5 pkt oraz w celu wyrównania szans płci chłopcy dodatkowo 5 pkt.

4. W przypadku małego zainteresowania udziałem w Projekcie przewiduje się dodatkową
rekrutację a dużego utworzenie list rezerwowych, dla każdego rodzaju wsparcia.

5. O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic Technikum Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa
Tischnera w Bochni na zajęcia on-line z matematyki, j. angielskiego i zajęcia koła naukowego
z j. angielskiego w ramach projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna w składzie:
 Przewodniczący Komisji – Alina Krakowska
 Członek Komisji – Małgorzata Pietraszko
 Członek Komisji – Maria Korta -Borgosz
Komisja sporządza protokół potwierdzający zakwalifikowanie uczniów/uczennic do udziału
w projekcie (odrębnie dla każdej formy wsparcia). (wzór protokołu - załącznik nr 6
do Regulaminu)
6. Listy uczniów/uczennic, zakwalifikowanych do udziału w projekcie, sporządzone dla każdej
formy wsparcia odrębnie, zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.
7. Uczniowie/uczennice, którzy/e nie zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie z powodu
braku miejsc, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej, sporządzonej dla każdej formy
wsparcia odrębnie.
8. Osoby wpisane na listę rezerwową mogą zostać zakwalifikowane do udziału w zajęciach
on-line i zajęciach koła naukowego w przypadku zwolnienia się miejsca w związku
z rezygnacją uczestnika/uczestniczki lub/i wystąpienia zdarzenia losowego.
9. W przypadku osób z niepełnosprawnością rekrutacja będzie prowadzona z pomocą osób
trzecich (tj. wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu). Osoby z niepełnosprawnością
będą mogły również uzyskać pomoc w odczytaniu „Formularza zgłoszeniowego”
i materiałów rekrutacyjnych oraz w wypełnianiu formularzy rekrutacyjnych.
§4
Warunki uczestnictwa w zajęciach/ prawa i obowiązki uczestnika
1. Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach on-line i zajęciach koła naukowego
uczestniczą w nich nieodpłatnie.
2. Zajęcia odbywać się będą nie częściej niż raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem.
3. Jeden uczeń będzie mógł wziąć udział w zajęciach z kilku obszarów tematycznych.
4. W dniu rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia w projekcie każda z osób podpisuje:
1) deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2 do Regulaminu),
2) oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu – (załącznik nr 3 do Regulaminu),
3) zakres danych osobowych – (załącznik nr 4 do Regulaminu),
4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku –
(załącznik nr 5 do Regulaminu).
5. Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach on-line i zajęciach koła naukowego
zobowiązane są do:
1) sumiennego, aktywnego i regularnego uczestnictwa w zajęciach on-line i zajęciach koła
naukowego zgodnie z zaplanowanym harmonogramem,
2) przystąpienia do testu badającego efekty uczenia w momencie rozpoczęcia udziału
w zajęciach on-line i koła naukowego oraz na zakończenie zajęć,
3) przekazania informacji na temat swojej sytuacji po opuszczeniu projektu,
4) podpisywania list obecności, potwierdzeń odbioru materiałów szkoleniowych
i zaświadczeń oraz innych dokumentów związanych z realizacją projektu.
6. 70% obecności gwarantuje ukończenie zajęć.
7. Rezygnacja z uczestnictwa w danej formie wsparcia musi zostać podpisana przez ucznia
i rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku ucznia niepełnoletniego) lub ucznia
w przypadku pełnoletności na dzień składania rezygnacji.

§6
Postanowienia końcowe
1. Organizator rekrutacji zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie
i wprowadzania dodatkowych postanowień.
2. Dokumentacja rekrutacyjna będzie przechowywana w siedzibie Realizatora Projektu –
Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.09.2018 roku.

Załączniki:
Zał. 1 – Formularz zgłoszeniowy.
Zał. 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
Zał. 3 – Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu.
Zał. 4 – Zakres danych osobowych.
Zał. 5 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku.
Zał. 6 – Protokół.

