
 

Projekt „Akademia Kluczowych Kompetencji Sośnicy II” w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

w projekcie AKADEMIA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI SOŚNICY II 
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet XI Wzmacnianie 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 kształcenia ogólnego 
 

§ 1 Definicje 
 

1. Projekt – projekt AKADEMIA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI SOŚNICY II realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej 
oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 
podstawowego i średniego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 
zapewnieni dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego  dla 
poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego  

2. Beneficjent – MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek, ul. Przedwiośnie 8/6, 44-
119 Gliwice.  

3. Uczestnicy projektu – Uczniowie/Uczennice Szkoły Podstawowej nr 14, którzy ukończyli III klasę oraz 
nauczyciele/nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 14 (SP 14) zlokalizowanej w Gliwicach, którzy                           
w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie.  

4. Komisja Rekrutacyjna - komisja powołana w celu przeprowadzenia rekrutacji 
Uczestników/Uczestniczek projektu, w której skład wchodzić będą: Kierownik Projektu lub Właściciel 
Firmy MDS albo Specjalista ds. rozliczeń. 

5. Biuro Projektu:  
MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek, ul. Dolnych Wałów 19B, 44-100 
Gliwice; czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00  

6. Punkt rekrutacyjny: 

SP 14 – sekretariat i gabinet wice-dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14, ul. Jedności 35, 44 - 119 
Gliwice w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.  

 
§ 2 Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa proces rekrutacji Uczestników/Uczestniczek oraz zasady ich udziału w 
 projekcie.  

2. Okres realizacji projektu trwa od 1 września 2016r. do 31 sierpnia  2018r.  
3. Głównym celem projektu jest wzrost poziomu kluczowych kompetencji 250 uczniów w tym 141 

uczennic Szkoły Podstawowej nr 14 z Gliwic, zwiększający ich szanse na dalszą edukację i rozwój 
społeczno-zawodowy oraz podniesienie kompetencji zawodowych 40 nauczycieli z SP (w tym 36K) 
umożliwiających wykorzystanie nowych metod i narzędzi zawodowych w pracy z uczniem/czniami do 
31.08.2018 r. 

 
§ 3 Przebieg i kryteria rekrutacji 

1. Do projektu mogą się zgłaszać: 

 dzieci i młodzież, którzy spełniają następujące podstawowe kryterium rekrutacyjne – bycie 
Uczniem/Uczennicą SP 14 w Gliwic – Sośnicy, którzy ukończyli III klasę; 

 nauczyciele SP 14- którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i przeszkolić się w zakresie m.in. 
TIK, zaawansowanej obsługi komputera, tutoringu, aby zwiększyć swoją efektywność podczas 
zajęć i poszukiwać nowych metod pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

2. W pierwszej kolejności do projektu będą kwalifikowani Uczniowie/Uczennice, wg następujących 
kryteriów (max można uzyskać 100 punktów): 

 niepełnosprawni (na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności) – 20 punktów,  
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 opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 20 punktów 

 korzystanie z pomocy OPS – 20 punktów 

 dodatkowe kryterium, pochodzenie z rodzin wielodzietnych – 10  punktów, 

 praca zmianowa rodziców – 10 punktów, 

 drugoroczność – 10 punktów,  

 niskie wyniki w nauce(średnia poniżej 3.0) – 10 punktów. 

3. W pierwszej kolejności  będą rekrutowani nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej nr 14 
(kwalifikacja na podstawie zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie w SP-14), spełniający 
następujące kryteria dodatkowe (max. 10 punktów);  

 wiek poniżej 26 roku życia  – 3 punkty, 

 posiadanie płci męskiej – 4 punkty,  

 staż pracy powyżej 15 lat– 3 punkty. 
4. W celu zgłoszenia do projektu ucznia/uczennicy należy dostarczyć do punktu rekrutacyjnego, 

określonego w § 1 ust. 6 wypełnione i podpisane przez opiekunów prawnych komplety dokumentów 
rekrutacyjnych, czyli:  

 Ankieta rekrutacyjna do projektu (Załącznik nr 1A),  

 Oświadczenie Uczestnika projektu  (Załącznik nr 2) 
5. W celu zgłoszenia do projektu nauczyciela/nauczycielki należy dostarczyć do punktu rekrutacyjnego, 

określonego w § 1 ust. 6 wypełnione i podpisane komplety dokumentów rekrutacyjnych, czyli:  

 Ankieta rekrutacyjna do projektu (Załącznik nr 1B),  

 Niniejszy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie AKADEMIA KLUCZOWYCH 
KOMPETENCJI SOŚNICY II.  

 Oświadczenie Uczestnika projektu (Załącznik nr 2) 

 Zaświadczenie o zatrudnieniu zgodnym ze wzorem (Załącznik nr 3)  
6. Dokumenty dostępne są do pobrania w Punkcie Rekrutacyjnym SP 14 i  Biurze projektu, jak również na 

stronach internetowych Beneficjenta (www.mdscentrum.pl w zakładce projekty) oraz na stronie 
internetowej Szkoły Podstawowej Nr 14 (www.sp14gliwice.pl) 

7. Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację przez Kandydata/Kandydatkę niniejszego 
Regulaminu.  

8. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły do momentu zrekrutowania listy podstawowej i 10% 
Uczestników/czek na liście rezerwowej nie dłużej niż do 15.06.2018. 

9. Komisja Rekrutacyjna po zakończeniu naboru podstawowego podejmuje decyzję o  zakwalifikowaniu 
do projektu na listę podstawową Uczniów/Uczennic oraz nauczycieli, spełniających kryterium 
podstawowe, z uwzględnieniem kryteriów dodatkowych oraz kolejności zgłoszeń.  

10. Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostaną 
uwzględnieni na liście rezerwowej. 

11. Beneficjent zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników/Uczestniczek, spełniających kryteria 
zawarte w ust. 2 i 3, aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku o dofinansowanie 
rezultatów  i wskaźników.  

12. Do projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie 250 Uczniów/Uczennic oraz 40 nauczycieli  z SP 14.   

13. W przypadku rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki zakwalifikowanego do projektu, na jego miejsce 
zostanie zakwalifikowany kolejny Uczestnik/Uczestniczka z listy rezerwowej na dane zajęcia.  

 
§ 5 Zakres wsparcia oferowanego w ramach Projektu 

 

1. Udział Uczestnika/Uczestniczki w projekcie jest bezpłatny. 

2. Opiekun prawny Ucznia/Uczennicy zakwalifikowanego do udziału w projekcie w dniu pierwszych zajęć 
projektowych zobowiązany jest do podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 4A)  
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3. Uczniowie/uczennice, których opiekunowie prawni nie podpiszą Deklaracji nie mogą zostać 
Uczestnikami/Uczestniczkami projektu.  

4. Nauczyciel zakwalifikowany do udziału w projekcie w dniu pierwszych zajęć projektowych zobowiązany 
jest do podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie (Załącznik Nr 4B) Nauczyciele, którzy nie 
podpiszą deklaracji nie mogą zostać Uczestnikami/Uczestniczkami projektu. 

5. Uczestnik/Uczestniczka projektu jest zobowiązany zawiadomić Beneficjenta o zamiarze przerwania 
udziału w projekcie, składając pisemną informację i wyjaśnienie w tej sprawie. Jednocześnie jest 
zobowiązany do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych. 

6. Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników 
w przypadku:  

 rażącego naruszania zasad współżycia społecznego podczas zajęć projektowych,  

 nieusprawiedliwionego opuszczenia 3 zajęć. 
7. Skreślenie ucznia/uczennicy lub nauczyciela/nauczycielki z listy uczestników/czek projektu dokonuje 

Kierownik Projektu, wskazując równocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej, 
zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy.  

8. Uruchomienie listy rezerwowej na zajęcia grupowe będzie możliwe jedynie w przypadku gdy: 

 do końca realizacji zajęć w danej grupie szkoleniowej pozostanie minimum 50% godzin 
przewidzianych na całą Akademię w podziale na grupy 

 do końca realizacji warsztatów/szkoleń dla nauczycieli/nauczycielek pozostanie więcej niż 80% 
godzin zajęć 

9. Uruchomienie listy rezerwowej na zajęcia indywidualne będzie możliwe bez względu na ilość 
wypracowanych godzin z danym Uczestnikiem/czką projektu 

10. Wykaz działań projektowych przedstawiają poniższe tabele:  
 
1. AKADEMIA POWTÓREK  (uczeń /uczennica może skorzystać z min. jednego działania) 

LP. NAZWA 
ILOŚĆ GODZIN 

ZAJĘĆ DLA GRUPY 
ILOŚĆ GRUP 

ILOŚĆ 
UCZESTNIKÓW w 

grupie 

1. 
Akademia Edukacyjno-

Wyrównawcza 30h 3 6 

2. 

Akademia Powtórek: Zajęcia  

wyrównawcze - Matematyka  + 

wycieczka do Centrum Kopernika 

w Warszawie 

30h 4 8 

3. 

Akademia Powtórek: Zajęcia  

wyrównawcze -Matematyka dla 

klas 6 
22,5h 4 

2x7 UCZN 
2x8 UCZN 

4. 
Akademia Powtórek: Zajęcia 

Logopedyczno-terapeutyczne 40h 6 5 

5. 
Akademia Powtórek: Zajęcia  

wyrównawcze -angielski dla klas 6 22,5 h 4 
2x7 UCZN 
2x8 UCZN 

6. 

Akademia Powtórek: Zajęcia  

wyrównawcze -Matematyczno- 

przyrodnicze 

40h 3 
2x7 UCZN 
1x6 UCZN 
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2. AKADEMIA ROZWOJU 
 

LP.  NAZWA ILOŚĆ GODZIN 
ZAJĘĆ DLA GRUPY 

ILOŚĆ GRUP ILOŚĆ 
UCZESTNIKÓW w 

grupie 

1. 
Akademia Eksperymentariuszy + 

wyjazdy naukowe 60h 2 12 

2. 
Akademia Herosi 

30h 2 10 

3. 
Akademia Arteterapii 

60h 2 10 

4. 
Akademia Młodego Anglisty 

60h 2 10 

5. 
Akademia Doświadczeń 

Matematycznych 60h 2 10 

6. 
Akademia Cyfrowej Kreacji 

60h 6 12 

7. 
Akademia Robolab + wycieczka do 

Centrum Kopernika w Warszawie 60h 2 12 

8. 

Akademia Zdrowego Kręgosłupa - 

gimnastyka korekcyjna + basen 

10h 
30h 4 10 

 
3. INDYWIDUALE WSPARCIE UCZNIA 

 

Lp. 
TEMATYKA ILOŚĆ GODZIN PRZYPADAJĄCA NA 1 

UCZNIA/UCZENNICĘ 
ILOŚĆ 

UCZNIÓW 
RAZEM 

1. 

Tyflopedagogika-zajęcia 

indywidualne  30 3 90 h 

2. 
Biofeedback  

śr. 5 20 100 h  

3. 

IWP - Indywidualne Wsparcie 

Psychoterapeutyczne  śr. 5 30 150 h  

4. 
Akademia Młodego Przedsiębiorcy 

2 120 240 h 

5. 
Coaching dla dzieci 

5 70 350 h 
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4. AKADEMIA NAUCZYCIELA (nauczyciel może skorzystać z min. 1 działania) 
 

Lp. 
TEMATYKA 

ILOŚĆ GODZIN 
ILOŚĆ NAUCZYCIELI 

W GRUPIE 
Konsultacje przez 12 
m-cy x 1,5 h dla 1 UP 

1. 
Tutoring  

64h 12 18 h 

2. 
TIK dla każdego - 3 grupy 

64 h 12 -------------------- 

3. 

Cyfrowa Szkoła - TIK dla 

zaawansowanych  - 1 grupa 64 h 12 -------------------- 

4. 

Warsztat "Jak wprowadzić 

metodę eksperymentu do szkoły" 

- 4 grupy 
64 h 12 -------------------- 

5. 

Szkolenie indywidualne 

Roboty LEGO MINDSTORMS NXT 

w szkole podstawowej lub 

równoważne  

-------------------- 1 -------------------- 

 
§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 04 września 2017 r.  

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych lub dokumentów 
programowych.  

3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Kierownika Projektu.  

4. Nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych Regulaminem, należy 
do Kierownika projektu. 
 
 
 

 

 

 

 

 


