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REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w 

Projekcie nr  RPPD.03.01.02-20-0285/16 pn. „Akademia Przyszłości”, realizowanym  w ramach w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 

Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia 

ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. 

2. Liderem projektu jest Gmina Mońki; Partnerem Antoni Cichocki Ponadregionalne Konsorcjum 

Szkoleniowo – Egzaminacyjne; Realizatorem- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w 

Mońkach.  

3. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Projekt realizowany jest w okresie: 01.09.2018 r. – 30.06.2020 r. 

 

§ 2 Warunki uczestnictwa i wyboru w Projekcie 

1. Projekt skierowany jest do Uczestników Projektu (UP) , którzy zamieszkują w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego, uczą się lub pracują na obszarze województwa podlaskiego, inne podmioty – posiadają 

jednostkę organizacyjną w woj. podlaskim. 

2. Rekrutacja uczestników zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równych szans kobiet i mężczyzn 

oraz niedyskryminacji. 

3. Termin rekrutacji określony będzie w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w siedzibie Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Mońkach, na stronie internetowej: 

http://sp2monki.witrynaszkolna.pl/strona=Akademia oraz podczas spotkań z rodzicami uczniów w 

każdym roku szkolnym obejmującym okres realizacji projektu: IX 2018, IX 2019. 

4. Wykaz wsparcia dla uczniów realizowanego w ramach Projektu w Szkole Podstawowej nr 2 w 

Mońkach: 

1) Rozpoczęcie zajęć w roku szkolnym 2018/2019: 

 Zajęcia rozwijające z języka angielskiego w klasach I-III - 40 os. (5 gr.) x 60 godz.  

 Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego w klasach I-III - 56 os. (7 gr.) x 30 godz. 

 Zajęcia wyrównawcze z matematyki w klasach I-III - 48 os. (6 gr.) x 30 godz. 

http://sp2monki.witrynaszkolna.pl/strona=Akademia
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 Zajęcia rozwijające z matematyki w klasach I-III (metodą eksperymentu) - 40 os. (5 gr.) x 30 godz. 

 Zajęcia rozwijające z przyrody w klasach I-III (metodą eksperymentu) – 56 os. (7 gr. ) x 30 godz.  

 Zajęcia „Jak zostać milionerem?” – 120 os. (15 gr. ) x 24 godz.  

 Zajęcia rozwijające z języka angielskiego w klasach IV-VIII – 48 os. (6 gr. ) x 60 godz. 

 Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego w klasach IV-VIII – 58 os. (5 gr. ) x 30 godz. 

 Zajęcia wyrównawcze z matematyki w klasach IV-VIII – 40 os. (5 gr. ) x 30 godz. 

 Zajęcia rozwijające z matematyki w klasach IV-VIII (metodą eksperymentu) - 24 os. (3 gr.) x 30 godz. 

 Zajęcia wyrównawcze z przyrody w klasach IV-VIII - 24 os. (3 gr.) x 30 godz. 

 Zajęcia informatyczne rozwijające – 8 os. (1 gr.)  x 60 godz. 

 ECDL – zajęcia programowanie robotów - 48 os. (6 gr.) x 50 godz. 

 Kompetencje cyfrowe ECDL – 32 os. (4 gr.) x 75 godz. 

 Zajęcia z języka rosyjskiego - 16 os. (2 gr.) x 60 godz. 

 Zajęcia z języka francuskiego - 16 os. (2 gr.) x 60 godz. 

 Projekt edukacyjny: Koło teatralne języka angielskiego – 16 os. (2 gr.) x 30 godz. 

 Terapia pedagogiczna – 20 os. (4 gr.) x 30 godz. 

 Socjoterapia – 6 os. (1 gr. ) x 60 godz.  

 Zajęcia logopedyczne – 16 os. (4 gr.) x 30 godz.  

2) Rozpoczęcie zajęć w roku szkolnym 2019/2020:  

 Zajęcia rozwijające z języka angielskiego w klasach I-III - 8 os. (1 gr.) x 60 godz.  

 Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego w klasach I-III - 40 os. (5 gr.) x 30 godz. 

 Zajęcia wyrównawcze z matematyki w klasach I-III - 48 os. (6 gr.) x 30 godz. 

 Zajęcia rozwijające z matematyki w klasach I-III (metodą eksperymentu) - 32 os. (4 gr.) x 30 godz. 

 Zajęcia rozwijające z przyrody w klasach I-III (metodą eksperymentu) – 56 os. (7 gr. ) x 30 godz.  

 Zajęcia „Jak zostać milionerem?” – 112 os. (14 gr. ) x 24 godz.  

 Zajęcia rozwijające z języka angielskiego w klasach IV-VIII –14 os. (3 gr. ) x 60 godz. 

 Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego w klasach IV-VIII – 16 os. (2 gr. ) x 30 godz. 

 Zajęcia wyrównawcze z matematyki w klasach IV-VIII – 40 os. (5 gr. ) x 30 godz. 

 Zajęcia rozwijające z matematyki w klasach IV-VIII (metodą eksperymentu) - 24 os. 36 gr.) x 30 godz. 

 Zajęcia wyrównawcze z przyrody w klasach IV-VIII - 12 os. (3 gr.) x 30 godz. 

 Zajęcia informatyczne rozwijające – 8 os. (1 gr.)  x 60 godz. 

 ECDL – zajęcia programowanie robotów - 16 os. (2 gr.) x 50 godz. 

 Kompetencje cyfrowe ECDL – 96 os. (12 gr.) x 75 godz. 

 Wyjazd edukacyjny z zakresu matematyczno- przyrodniczego do Centrum Nauki Kopernik - 44 os. 



 

Projekt pn.: „Akademia Przyszłości” Nr RPPD.03.01.02-20-0285/16 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja 

Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój 
kompetencji kluczowych 

 Wyjazd edukacyjny z zakresu matematyczno- przyrodniczego do Białowieży – 40 os.  

 Wyjazd edukacyjny z zakresu matematyczno- przyrodniczego do Silvarium w Poczopku – 40 os.  

 Wyjazd edukacyjny z zakresu matematyczno- przyrodniczego do Drozdowa – Muzeum i Ostoja 

Drozdowska – 40 os.  

 Terapia pedagogiczna – 22 os. (4 gr.) x 30 godz. 

 Socjoterapia – 6 os. (1 gr. ) x 60 godz.  

 Warsztaty zastępowania agresji – 8 os. ( 1 gr.) x 60 godz. 

 Zajęcia logopedyczne – 17 os. (4 gr.) x 30 godz. 

 

5. Wykaz wsparcia nauczycielom realizowanego w ramach Projektu w Szkole Podstawowej nr 2 w 

Mońkach  

w roku szkolnym 2018/2019: 

□ Kurs z zakresu pedagogiki specjalnej – 14 os. (2 gr.) x 30 godz. 

□ ECDL EPP E-Nauczyciel Test (szkolenie zakończone przeprowadzeniem egzaminu i certyfikacji w 

standardzie ECDL) – 31 os. (3 gr.) x 60 godz.  

□ Szkolenie „Wykorzystanie metody eksperymentu w procesie nauczania”- 22 os. (2 gr.) x 24 godz.  

6. Uczestnik Projektu deklaruje uczestnictwo w Projekcie, wypełniając i podpisując: 

a) Formularz Zgłoszeniowy (odpowiednio dla: Ucznia lub Nauczyciela) wraz z dołączonymi do niego: 

 Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie; 

 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych; 

7. Powyższe dokumenty należy składać w Biurze projektu, ul. Tysiąclecia 17 Mońki, pokój 103 do dnia 

05.10.2018 r. 

8. Uczestnik Projektu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Projektu oraz spełnia warunki 

uczestnictwa w nim określone. 

9. Uczestnik Projektu jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności cywilnej, 

wynikającej z Kodeksu Cywilnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie, których 

został zakwalifikowany do udziału w Projekcie.  

10. W przypadku, gdy Uczestnik Projektu jest osobą niepełnoletnią wymagana jest pisemna zgoda 

rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w Projekcie.  

11. Rekrutację uczestników/czek przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w Szkole Podstawowej nr 2 w 

Mońkach, powołana przez Lidera Projektu. 

12. Weryfikacji zgłoszeń dokona Komisja Rekrutacyjna składająca się z Dyrektora Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Mońkach oraz dwóch członków kadry zarządzającej Projektem.  
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13. Weryfikacja zgłoszeń przebiega w oparciu o Kartę oceny formularza rekrutacyjnego ucznia (Załącznik 

nr 1 do Regulaminu Naboru Uczestników Projektu „Akademia Przyszłości”) lub Kartę oceny 

formularza rekrutacyjnego nauczyciela (Załącznik nr 2 do Regulaminu Naboru Uczestników Projektu 

„Akademia Przyszłości”). 

14. Kryteria formalne dla uczniów:  

a. Uczestnik/uczestniczka jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w 

Mońkach objętej projektem. 

b. zainteresowanie uczestnictwem w danej formie wsparcia wyrażone poprzez złożenie 

formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi dokumentami (opinia Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej/ opinia psychologa/ opinia wychowawcy lub orzeczenia o 

niepełnosprawności) 

15. Kryteria merytoryczne dla uczniów:  

Płeć dziecka  

(Kobieta – 2 pkt., mężczyzna- 0 pkt.)  

Orzeczenie o niepełnosprawności 

(tak – 3 pkt.        nie – 0 pkt.) 

Kolejność zgłoszeń – 1 pkt 

16. Kryteria formalne dla nauczycieli:  

a. Uczestnik/ uczestniczka jest nauczycielem zatrudnionym w Szkole Szkoły Podstawowej 

nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach objętej projektem. 

b. zainteresowanie uczestnictwem w danej formie wsparcia wyrażone poprzez złożenie 

formularza zgłoszeniowego 

17. Kryteria merytoryczne dla nauczycieli:  

Stopień awansu zawodowego 

(stażysta – 5 pkt.; kontraktowy – 4 pkt.; mianowany – 3 pkt.; 

dyplomowany- 2 pkt.) Staż pracy 

(1-3 lata - 1pkt.; 4-8 lata - 3pkt.; 9 i więcej lat - 10pkt.) 

Brak uczestnictwa w kursach/szkoleniach/studiach 

(ostatni rok – 1pkt.; 3 lata – 3pkt.; 5 lat i więcej – 5 pkt.) 

Rekomendacja dyrektora szkoły  

(tak- 1 pkt.    nie – 0 pkt.) 

 

18. Uczestnikami projektu zostają osoby, które uzyskały najwyższą sumę punktów. 

19. Uczestnik/uczestniczka projektu może wziąć udział w  kilku formach wsparcia w tym samym czasie.  
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20. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządza się protokół.  

21. Komisja rekrutacyjna sporządza listę osób zakwalifikowanych do Projektu oraz listę rezerwową osób, 

które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie.  

22. W przypadku wycofania się Uczestnika Projektu lub nie złożenia przez niego Deklaracji 

Uczestnictwa, trudności z rekrutacją,  udział w Projekcie zostanie zaproponowany pierwszemu 

Uczestnikowi z listy rezerwowej. 

23. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Lider i/lub Realizator Projektu poinformuje Uczestnika 

Projektu drogą mailową, telefoniczną lub bezpośrednio w terminie co najmniej 2 dni przed 

rozpoczęciem wsparcia.  

24. Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

 

§ 3 Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu 

1. W ramach udziału w Projekcie, Uczestnicy otrzymują wsparcie w postaci projektów edukacyjnych, 

zadań wyrównawczych, zajęć rozwijających, wyjazdów edukacyjnych dla uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Mońkach oraz kursów, szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w/w szkole. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

 regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich przeznaczonych dla niego 

formach wsparcia; 

 potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności; 

 uczestnictwa w egzaminach, umożliwiającym uzyskanie certyfikatów/zaświadczeń; 

 odbioru zaświadczeń/certyfikatów oraz potwierdzenia tego faktu podpisem na stosownych listach; 

 wypełniania testów/ ankiet monitoringowych, ewaluacyjnych oraz wszelkich dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu w czasie jego trwania. 

3. Lider i Realizator Projektu dopuszczają usprawiedliwienie nieobecności spowodowane chorobą lub 

ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego 

zwolnienia lekarskiego lub innych dokumentów usprawiedliwiających jego nieobecność. 

4. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, oprócz pisemnego usprawiedliwienia 

swojej nieobecności, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uzyskania zgody Koordynatora na 

kontynuację uczestnictwa w Projekcie. 

5. Koordynator wyraża zgodę na kontynuację uczestnictwa w Projekcie w uzasadnionych przypadkach. 

6. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem 

w Projekcie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Działania 3.3.1 Kształcenie zawodowe 

młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. 
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7. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie może zrezygnować z uczestnictwa, składając u 

szkolnego koordynatora projektu stosowne oświadczenie. 

8. Skreślenie z listy uczestników/czek projektu następuje, gdy:  

a) uczestnik/uczestniczka opuścił/a  20%  zajęć dodatkowych bez usprawiedliwienia,  

b) uczestnik/uczestniczka przerwał/a udział w projekcie,  

c) zaistnieją inne zdarzenia losowe.  

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 r. i trwa do 30.06.2020 r.  

2. Lider/Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. 

3. Bieżące informacje na temat zajęć realizowanych w ramach projektu będą publikowane na stronie 

internetowej szkoły oraz dostępne w Biurze projektu. 

4. Za kontakt z uczestnikami projektu, osobami prowadzącymi zajęcia odpowiada Specjalista do spraw 

obsługi Biura projektu -  Pani Marta Pisanko. 

5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie są rozstrzygane przez Lidera Projektu.  

 

 

     

 

 

 

 

Mońki, 01.09.2018 r.                                                                                  

                                                                                               ……………………………………………….        
                                                    Podpis Lidera Projektu 

    

 

 

 


