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REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE  

pn. „Laboratorium Twórczej Matematyki” 

 

realizowanego przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Krakowie 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym  

 

§1 

Definicje 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o poniższych terminach, należy przez to rozumieć: 

 

Projekt – Projekt „Laboratorium Twórczej Matematyki” nr POWR.03.01.00-00-C008/16 realizowany 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe  

dla gospodarki i rozwoju, Działanie: Priorytet 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 

Lider Projektu – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Krakowie;  

Partner projektu – Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa, w imieniu którego działa 

Centrum Młodzieży im. dra H. Jordana  poprzez dyrektora Bartłomieja Kocurka, na mocy 

upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 września 2010 

roku, które to upoważnienie nie zostało odwołane, zmienione ani nie wygasło. 

Uczestniczka/ uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, która spełniła 

warunki rekrutacji i przystąpiła do Projektu; 

Kandydatka/Kandydat –osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na 

podstawie zasad określonych w Regulaminie;  

Biuro Projektu – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,  

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 170b; 

 

§2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

pn. „Laboratorium Twórczej Matematyki”, współfinansowanym przez Unię Europejską  

w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje  

w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

2. Organizatorem rekrutacji oraz podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie 

szkolenia jest Lider projektu - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie we współudziale z 

Partnerem Projektu. 

3. Projekt realizowany jest od 01 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. w 2 edycjach: 
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  – 09.2017r. - 06.2018r. 

  – 09.2018r. - 06.2019r. 

4. Miejscem realizacji zajęć w ramach projektu będą sale w siedzibie Lidera Projektu. 

5. Uczestnikami projektu są osoby w przedziale wieku od 13 do 19 roku życia, będący w 

dniu przyjęcia do Projektu uczniami publicznych szkół w Krakowie ponadpodstawowych, 

tj. gimnazjów i liceów. 

6. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji należy do Komisji rekrutacyjnej. 

 

§3 

Zasady rekrutacji uczestników projektu  

1. Udział w projekcie przewidziany jest dla 136 osób łącznie w obu edycjach.  

2. Uczestniczka lub uczestnik będą mogli wziąć udział w jednej z dwóch ścieżek realizacji 

zajęć: 

1) I ścieżka: Grupa Zadaniowa oraz Festiwal Nauki na dwóch poziomach: liceum i 

gimnazjum. 

2) II ścieżka: Grupa Laboratoryjna, warsztaty laboratoryjne oraz Festiwal Nauki na 

dwóch poziomach: liceum i gimnazjum. 

3. Do Grup Laboratoryjnych przyjmowane będą również zgłoszenia grupowe dostarczone 

przez szkołę, przy czym każda Grupa Laboratoryjna winna być umieszczona w tej samej 

szkole, choć nie jest konieczne by byli to uczniowie jednej klasy. 

4. W celu udziału w projekcie osoba ubiegająca się, obowiązana jest przedłożyć, w  

wyznaczonym terminie: 

 wypełnioną kartę zgłoszenia, stanowiącą załącznik nr 1,  

 kopię legitymacji szkolnej, 

 orzeczenie o niepełnosprawności (w celu potwierdzenia niepełnosprawności - jeśli 

dotyczy). 

5. Błędnie wypełnione karty zgłoszeniowe nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. 

6. Dokumenty należy składać:  

 osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 6.30 – 15.30 (adres: Uniwersytet Pedagogiczny ul. 

Podchorążych 2, 30-084 Kraków pok. 170b)  

lub 

 za pośrednictwem poczty elektronicznej- skan w/w dokumentów (bfu@up.krakow.pl). 

7. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje Komisja rekrutacyjna w składzie:  

 Koordynator projektu, 

 Opiekun Merytoryczny po stronie Lidera Projektu, 

 Przedstawiciel Partnera Projektu, odpowiedzialny za realizację projektu.  

8. Każdy z kandydatów lub kandydatek będzie podlegał następującym etapom rekrutacji: 

1) Etap I – formalny – potwierdzający, iż kandydat należy do grupy docelowej, do której 

skierowany jest projekt 

2) Etap II – merytoryczny, składający się z: 

mailto:bfu@up.krakow.pl
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a) Oceny średniej arytmetycznej ocen na zakończeniu roku. Komisja Rekrutacyjna ocenia średnią 

przyznając odpowiednio punkty: 

 Średnia ocen 0- 3,5 (1 pkt),  

 Średnia ocen 3,5- 4 (2 pkt), 

 Średnia ocen 4- 4,5  (3 pkt.), 

 Średnia ocen 4,5-5 (4 pkt.), 

 Średnia ocen powyżej 5 (5pkt.), 

b) Oceny motywacji do udziału w Projekcie, w tym dotychczasową aktywność kandydatów 

w zakresie zajęć dodatkowych z nauk ścisłych (od 0 do 15 pkt). Kandydat lub kandydatka 

podaje krótką informację o tym dlaczego chce wziąć udział w projekcie, w jakich zajęciach 

dodatkowych z nauk ścisłych uczestniczył/a do tej pory. Komisja ocenia stopień motywacji 

przyznając punkty według następującej skali:  

 bardzo wysoka motywacja – 13-15 punktów, 

 wysoka motywacja – 12-10 punktów, 

 zadowalająca motywacja – 9-7 punktów, 

 średnia motywacja – 6-4 punktów,  

 motywacja poniżej średniej – 3-1 pkt 

 brak opisu motywacji – 0 pkt 

c) ocenę opinii nauczyciela matematyki o kandydacie/kandydatce (od 0 do 15 pkt). Komisja 

przyznaje punkty do oceny nauczyciela przyznając punkty według następującej skali:  

 bardzo wysoka ocena – 13-15 punktów, 

 wysoka ocena – 12-10 punktów, 

 zadowalająca ocena – 9-7 punktów, 

 średnia ocena – 6-4 punktów,  

 ocena poniżej średniej – 3-1 pkt 

 brak oceny – 0 pkt 

9. Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje uczestników do projektu w kolejności zgodnej z listą 

rankingową sporządzoną w oparciu o powyższą punktację, przy uwzględnieniu zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn. 

10. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o przyjęciu do projektu decyduje 

Komisja Rekrutacyjna na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.  

11. Komisja Rekrutacyjna sporządza ze swojej pracy protokół potwierdzający wybór uczestników z 

listą główną i listą rezerwową. 

12. Terminy rekrutacji: I edycja: wrzesień - październik 2017 r., II edycja: wrzesień- 

październik 2018 r. 

13. Informacje o rekrutacji umieszczone zostaną na stronach internetowych Lidera oraz Partnera 

Projektu. 

14. W przypadku małej liczby osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie istnieje możliwość 

przedłużenia rekrutacji lub przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. 

15. Informacje o wynikach rekrutacji umieszczone zostaną na stronie internetowej Lidera 

Projektu oraz Partnera Projektu. 
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16. Lider projektu będzie monitorował na etapie rekrutacji uczestników liczbę dziewcząt tak, aby 

stanowiły min 47 % wszystkich uczestników projektu. W przypadku jednak, gdy liczba 

Kandydatek nie pozwala na zachowanie tak określonej proporcji, dopuszcza się zwiększenie 

liczby zakwalifikowanych Kandydatów do udziału w projekcie. 

 

§4 

Prawa i obowiązki uczestnika 

1. Uczestnik/uczestniczka biorący/a udział w projekcie zobowiązuje się do: 

a) Regularnego uczestnictwa w działaniach wybranej przez siebie ścieżki 

 I ścieżka: Grupa Zadaniowa (30 h -15 spotkań/semestr) oraz Festiwal Nauki (4h) na 

dwóch poziomach: liceum i gimnazjum 

 II ścieżka: Grupa Laboratoryjna (30 h -15 spotkań/semestr), warsztaty laboratoryjne 

(6h) oraz Festiwal Nauki (4h) na dwóch poziomach: liceum i gimnazjum 

b) potwierdzania uczestnictwa przez podpisywania listy obecności oraz wypełnianie innej 

dokumentacji projektowej, w tym Oświadczenia Uczestnika projektu, stanowiącego załącznik 

nr 2, Deklaracji uczestnictwa, stanowiącej załącznik nr 3 oraz Kwestionariusza osobowego, 

stanowiącego załącznik nr 4. 

c) udziału w testach potwierdzających  

d) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych, 

e) przestrzegania niniejszego Regulaminu, 

f) przestrzegania wewnętrznych regulaminów, ustalonego porządku pracy i przepisów 

przeciwpożarowych oraz zasad BHP obowiązujących na Uniwersytecie Pedagogicznym im. 

Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 

2. Uczestnik/uczestniczka deklaruje udział w zajęciach min. na poziomie 60% frekwencji. 

3. Przed przystąpieniem do projektu Uczestnik/uczestniczka zobowiązuje się do wyrażenia zgody na 

udział w projekcie oraz wykorzystanie swojego wizerunku polegającego na wykonaniu zdjęć 

podczas działań prowadzonych w ramach projektu oraz umieszczania ich w materiałach 

informacyjnych i promocyjnych. 

4. Niezłożenie w Biurze Projektu Deklaracji uczestnictwa (zał. nr 3), kwestionariusza osobowego 

(zał. nr 4) oraz zgód o których mowa w ust. 3 skutkuje brakiem możliwości udziału w projekcie.  

5. W przypadku osób niepełnoletnich przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny) ponosi 

prawną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających z deklaracji uczestnictwa oraz 

wyraża zgodę, o której mowa powyżej. Odmowa podpisania przez przedstawiciela ustawowego 

dokumentów o których mowa powyżej będzie równoznaczna z rezygnacją udziału uczestnika w 

projekcie. 

6. Uczestnik/uczestniczka otrzymuje Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w projekcie po 

jego zakończeniu, pod warunkiem wykazania wzrostu kompetencji oraz utrzymaniu frekwencji na 

poziomie min. 60%. 
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§5 

Postanowienia  końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji 

Projektu. 

2. Aktualna treść Regulaminu wraz z wzorami dokumentacji znajduje się w Biurze Projektu i na 

stronach internetowych Lidera i Partnera Projektu. 

3. W uzasadnionych przypadkach Regulamin może ulec zmianie. Zmiana taka wymaga formy 

pisemnej w postaci Aneksu i odbywa się poprzez publikację na stronie internetowej Lidera 

Projektu: www.up.krakow.pl. 

4. Wszelkie zastrzeżenia należy zgłaszać do Biura Projektu: 

 telefonicznie: (12) 662 63 92, 662 64 09  i/ lub 

 pocztą elektroniczną na adres: bfu@up.krakow.pl 

5.  Lider projektu zastrzega sobie prawo do decydowania w  sprawach nieuregulowanych niniejszym 

Regulaminem oraz sytuacjach spornych w oparciu o przepisy prawa powszechnego oraz 

wewnętrzne regulacje Lidera Projektu. 

6. Niniejszy Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn. 

 

http://www.up.krakow.pl/

