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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 

do projektu 
”Akademia kreatywnego ucznia w PWSZ w Krośnie”  

 
§ 1 

 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1. Regulaminie – oznacza to Regulamin rekrutacji uczestników do projektu pt. „Akademia 

kreatywnego ucznia w PWSZ w Krośnie” nr POWR.03.01.00-00-C105/16; 

2. Projekcie - oznacza to projekt pt. Akademia kreatywnego ucznia w PWSZ w Krośnie” nr 

POWR.03.01.00-00-C105/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020, Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje 

w szkolnictwie wyższym; 

 

3. Uczelni – oznacza to Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie; 

4. Koordynatorze Projektu – oznacza to osobę koordynującą wszelkie działania przewidziane  
w Projekcie oraz odpowiedzialną za ich realizację; 
 

5. Biurze Projektu – oznacza pok. nr 11 w Rektoracie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 

Stanisława Pigonia w Krośnie mieszczący się przy Rynku 1 w Krośnie; 

 

6. Kandydacie – oznacza ucznia/uczennicę drugiej klasy szkół: 
a) II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie, 
b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie, 
c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie, 
d) Zespól Szkół w im. Armii Krajowej w Jedliczu, 
e) Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie, 

i ucznia/uczennicę trzeciej klasy szkół: 
a) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie, 
b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, 
c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie. 

 
7. Uczestniku/Uczestniczce – należy przez to rozumieć Kandydata, który został zakwalifikowany do 

uczestnictwa w Projekcie. 
§ 2 

1. Projekt realizowany jest przez Uczelnię, będąca Liderem Projektu i Gminę Miasto Krosno będąca 
Partnerem Projektu.  

2. Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2017 r. do 31.12.2018 r. w dwóch edycjach: 
 

I edycja – luty 2017 r. – grudzień 2017 r. 
II edycja – styczeń 2018 r. - grudzień 2018 r. 
 

3. Projekt jest skierowany do 367 uczniów i uczennic następujących szkół, które na etapie 
przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu zadeklarowały swój udział w projekcie: 
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a) II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie, I edycja – 30 osób, II edycja – 30 
osób, 

b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie, I edycja – 25 osób, II 
edycja – 25 osób, 

c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie, I edycja – 26 osób, II 
edycja – 26 osób, 

d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, I edycja – 12 osób, 
II edycja – 12 osób, 

e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie, 
– moduł  Serce samochodu – sterowanie i komponenty elektroniki - I edycja – 30 osób, 
II edycja – 22 osoby, 
– moduł  Podstawy programowania aplikacji desktopowych i mobilnych I edycja – 14 
osób, II edycja – 23 osoby, 

f) Zespól Szkół w im. Armii Krajowej w Jedliczu, I edycja – 20 osób, II edycja – 18 osób, 
g) Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie I edycja – 28 osób, II edycja – 26 

osób. 
§ 3 

Uczestnik/-czka Projektu będzie mógł/-ła wziąć udział w następujących modułach zajęć edukacyjnych:  
1. Serce samochodu – sterowanie i komponenty elektroniki - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5  

w Krośnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie, 
2. Obróbka skrawaniem z wykorzystaniem obrabiarek sterowanych numerycznie CNC- Zespól Szkół im. 

Armii Krajowej w Jedliczu, 
3. Rozszyfruj matematykę - II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie, 
4. Podstawy programowania aplikacji desktopowych i mobilnych - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 

5 w Krośnie, 
5. Nowoczesne techniki „GEO…” w inżynierii i pomiarowaniu - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 

im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, 
6. Zdrowie i aktywność fizyczna pod kontrolą - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana 

Szczepanika w Krośnie, 
7. Chemia i fizyka wokół Ciebie - Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie. 
 

§ 4 

1. Wszystkie informacje dotyczące naboru, terminów i zasad rekrutacji będą umieszczane na stronie 
internetowej Projektu: pwsz.krosno.pl/kopernik.  

2. Koordynator Projektu ogłasza nabór do Projektu wraz z terminem składania wymaganych 
dokumentów poprzez opublikowanie informacji o naborze na stronie internetowej Projektu  
i rozpowszechnienie jej wśród uczniów/uczennic, w szczególności spełniających warunki opisane  
w § 2 ust. 6. 

3. W uzasadnionych przypadkach Koordynator Projektu może przedłużyć termin składania 
wymaganych dokumentów, o którym mowa w ust. 3.  

4. Kandydat składa dokumenty wymienione w informacji, o której mowa w ust. 3. w sekretariacie 
swojej szkoły.  

5. Kompletnie dokumenty zgłoszeniowe  należy wypełnić w języku polskim, opatrzyć datą i czytelnie 
podpisać.  

6. Dokumenty rekrutacyjne złożone przed lub po terminie okresu rekrutacji nie będą podlegać 
rozpatrzeniu. 

7. Złożone przez Kandydatów zgłoszenia nie podlegają zwrotowi. 
8. Kandydat, który wycofa zgłoszenie nie może ponownie składać dokumentów rekrutacyjnych. 
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§ 5 

1. Za rekrutację w szkole odpowiada dyrektor/koordynator szkolny. 

2. Dyrektor/koordynator szkolny powołuje Zespół ds. rekrutacji złożony z min. 3 nauczycieli tej szkoły. 

3. Zespół rekrutacyjny przeprowadza test motywacji wśród kandydatów, którzy złożyli dokumenty 

rekrutacyjne. 

4. W celu zakwalifikowania ucznia do udziału w projekcie wprowadzono następujące kryteria 

rekrutacyjne: 

a) Test motywacji (poziom motywacji: wysoki – 10 pkt, średni – 6 pkt, niski – 1 pkt), 

b) Dodatkowe punkty dla osób niepełnosprawnych ( 2 pkt – po udokumentowaniu orzeczeniem  

o niepełnosprawności). 

5. Zespół rekrutacyjny w oparciu o założone kryteria ustala listę zasadniczą uczestników/-czek 

projektu, która zostanie podana do publicznej wiadomości za pomocą strony internetowej projektu. 

6. W przypadku liczby chętnych większej niż liczba miejsc powstanie lista rezerwowa, z której 

uzupełniane będą zwolnione miejsca w oparciu o te same kryteria jak w przypadku zasadniczej 

rekrutacji. 

7. Uczestnik/-czka deklaruje udział w zajęciach na poziomie min. 85%. W przypadku niezawinionego 

przez Uczestnika/-czkę przekroczenia wskazanego limitu nieobecności, Koordynator Projektu na 

pisemny wniosek Uczestnika/-czki wyznaczy mu inny termin  realizacji zajęć  w wymiarze 

odpowiadającym liczbie godzin tej nieobecności. Zajęcia wskazane w zdaniu poprzednim mogą 

odbywać się w grupach. 

8. Po zakończeniu rekrutacji dyrektorzy szkół w ustalonym terminie składają do biura projektu listy 

uczestników/-czek projektu wraz z wymaganą dokumentacją. 

§6  
1. Uczestnik/-czka zobowiązuje się do:  

a) przestrzegania regulaminu, 
b) regularnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach w ramach projektu, 
c) terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań, 
d) promowania projektu wśród społeczności szkolnej,  
e) zachowywania się kulturalnie, podporządkowywania się poleceniom nauczycieli i dbania  

o dobre imię szkoły, 
f) niezwłocznego poinformowania Koordynatora Projektu o wszelkich okolicznościach zwianych ze 

stanem swojego  zdrowia, wykluczającym możliwość udziału w projekcie.  
 

§ 7 
1. Uczeń/uczennica zakwalifikowany/-a do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy 

uczestników/-czek: 
a) w przypadku rezygnacji z uczestnictwa wyrażonej na piśmie przez jednego z rodziców lub 

opiekuna prawnego, 
b) na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia lub  na wniosek koordynatora szkolnego 

uzasadniony rażącym naruszaniem zasad, uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, 
c) w przypadku rezygnacji i z nauki w szkole biorącej udział w Projekcie, 
d) w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia liczby zajęć stanowiącej więcej niż 15%  

wszystkich zajęć realizowanych w ramach modułu oraz nie złożenia wniosku o którym  
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mowa w  §5 ust. 7 lub niezrealizowania  w wyznaczonym przez koordynatora  terminie zajęć, o 
których mowa  w  §5 ust. 7 

7. Skreślenie ucznia/uczennicy z listy uczestników/-czek Projektu dokonuje Koordynator Projektu. 
8. Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej Projektu, u szkolnych koordynatorów 

projektu oraz w Biurze Projektu. 
 

§ 8 
 

1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2017 r. 
2. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie, Zgoda rodzica/opiekuna prawnego 
2. Formularz zgłoszeniowy 
3. Oświadczenie uczestnika projektu 

 
 


