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REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE  
„Nowoczesne narzędzia technologii informacyjno komunikacyjnej  

w procesie kształcenia w placówkach oświatowych na terenie gminy 
Grodzisk Mazowiecki”  

  
RPMA.10.01.01-14-7355/16 

  
  

§ 1. Informacje ogólne  
  

1. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie „Nowoczesne 
narzędzia technologii informacyjno komunikacyjnej w procesie kształcenia w 
placówkach oświatowych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki”, 
współfinansowanego ze środków w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 
X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1: Kształcenie i rozwój dzieci i 
młodzieży, Poddziałanie 10.1.1: Edukacja ogólna  ( w tym w zawodowych ) 

2. Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic szkół: 
 Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza, ul. Bartniaka 13 A, 05-825 

Grodzisk Mazowiecki; 
 Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Zielony Rynek 2, 05-825 Grodzisk 

Mazowiecki 
 Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Szarych 

Szeregów, ul. Sportowa 31, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
 Szkoła Podstawowa im. Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, ul. Ks. M. 

Oziębłowskiego, Izdebno Kościelne, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
 Szkoła Podstawowa nr 5im. Leonida Teligi, ul. Zondka 6, 05-825 

Grodzisk Mazowiecki 
3. Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych wśród 535 uczniów, 
doposażenie szkół w sprzęt TIK oraz podwyższenie umiejętności 65 nauczycieli 
w zakresie doskonalenia kompetencji cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym.   

4. Projekt jest realizowany w okresie od 04.09.2017 r. do 31.05.2019 r.  
5. Biuro Projektu znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Grodzisku 

Mazowieckim przy ul. T. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, pokój 
nr. 205  

6. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  

7. Udział w projekcie jest bezpłatny.  
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§ 2. Grupy docelowe  

  
Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie: 535 uczniów z 5 placówek 

oświatowych 250 dziewcząt, 285 chłopców . 

§ 3. Formy wsparcia  
  

Zaplanowano następujące formy wsparcia:  
  
• Wyposażenie 5 placówek oświatowych w sprzęt TIK  
• Kształtowanie kompetencji kluczowych z wykorzystaniem TIK poprzez 

organizację zajęć z matematyki i j. angielskiego 
• Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 

zajęcia rewalidacyjne 
• Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów poprzez 

zorganizowanie warsztatów/ laboratoriów z robotyki i programowania 
• Wyjazdy edukacyjne dla uczniów uzupełniające zajęcia projektowe  
 

§ 5. Rekrutacja uczniów  
  

1. Uczestnikiem projektu może być uczeń bądź uczennica uczęszczający/ca do 
placówek wymienionych w § 1 pkt. 2. 

 
2. Rekrutacja na poszczególne zajęcia przeprowadzona zostanie w roku szkolnym 

2017/2018. Będzie to rekrutacja ciągła. 
3. Uczeń ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składa uzupełniony Formularz 

zgłoszeniowy wraz ze zgodą rodziców ucznia na udział dziecka w projekcie 
„Nowoczesne narzędzi technologii informacyjno komunikacyjnej w procesie 
kształcenia w placówkach oświatowych na terenie gminy ” (załącznik nr 1 do 
regulaminu).   

4. Decyzję o przyjęciu ucznia/uczennicy na poszczególne zajęcia podejmie 
Komisja Rekrutacyjna powołana przez Koordynatora projektu  
5. W skład Komisji Rekrutacyjnej w danej szkole wchodzić będzie: 

koordynator, zastępca koordynatora i dyrektor szkoły.  
6. Komisja Rekrutacyjna weryfikuje dane zawarte w Formularzu 

zgłoszeniowym oraz przydziela punkty wg średniej ocen.  
Pierwszeństwo udziału w zajęciach będą mieli uczniowie o najniższych 
wynikach w nauce. ( ocena średnia i opisowa ) 

7. Po zakończonej rekrutacji, komisja sporządza listę rankingową, 
zawierającą informację o uczniach zakwalifikowanych do udziału w 
zajęciach oraz listę rezerwową, jeżeli liczba zgłoszonych uczniów 
przekracza liczbę miejsc na poszczególne zajęcia, przy czym:  

8. Po zakończeniu procesu rekrutacji listy rankingowe oraz listy rezerwowe 
przekazane zostaną do Biura Projektu.  
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9. Koordynator projektu zatwierdza listy rankingowe i rezerwowe 
uczestników projektu.   

10. Uczeń, który w procesie rekrutacji został zakwalifikowany do udziału w 
zajęciach projektowych zobowiązany jest dostarczyć do odpowiedniej 
placówki oświatowej następujące dokumenty:   

 Podpisane Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie 
wizerunku ( załącznik nr 2 do Regulaminu )  

 Podpisane Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażaniu zgody 
na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do 
regulaminu).  

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

 rażącego naruszenia zasad uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych,    

 rezygnacji z nauki w szkole biorącej udział w projekcie,  

 w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 30% zajęć.  
12. Skreślenie ucznia z listy uczestników projektu dokonuje Koordynator 

Projektu, wskazując równocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy 
rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy. W 
razie nie wyrażenia zgody na udział w projekcie osoby wskazanej z listy 
rezerwowej, proponuje się następną w kolejności, aż do skutku.  

13. Regulamin  dostępny  jest  w  Biurze  projektu  oraz 
 na  stronach internetowych placówek biorących udział w projekcie. 

  
§ 7. Prawa uczestników szkolenia  

  
1. Każdy uczestnik szkolenia ma prawo do:  
a) udziału w zajęciach (szkoleniu) do których się zakwalifikował,  
b) zgłaszania uwag i oceny zajęć (szkolenia), w których uczestniczy  
c) otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do 

zajęć,  
d) uczestnictwa w pełnym programie cyklu zajęć (szkoleń) realizowanych w 

ramach projektu.  
 
 

  
§ 7. Obowiązki uczestników projektu  

  
1. Każdy uczestnik projektu zobowiązuje się do:  
a) systematycznego uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu zgodnie  z 

ustalonym harmonogramem zajęć,  
b) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego 

udział w projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności na 
zajęciach,  

c) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.  
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§ 8. Postanowienia końcowe  

  
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2017 r. i obowiązuje do 

czasu zakończenia realizacji Projektu.  
2. Niniejszy regulamin zatwierdza i zmienia Koordynator Projektu/Zastępca 

Koordynatora Projektu.  
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.  
4. Ostateczna interpretacja Regulaminu Rekrutacji należy do Koordynatora 

Projektu.  
  
  
  

 
  
  
  
  
Załączniki:  
1. Formularz zgłoszeniowy ucznia do udziału w zajęciach realizowanych w ramach 

projektu „Nowoczesne narzędzia technologii informacyjno komunikacyjnej w 
procesie kształcenia w placówkach oświatowych na terenie gminy Grodzisk 
Mazowiecki” oraz zgoda rodziców ucznia na udział w projekcie.  

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku.  
3. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych.  
 


