
 
 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  
„Wrota Sukcesu II” 

 
§  1 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i udzielania wsparcia w ramach projektu 
„Wrota Sukcesu II” 

2. Projekt „Wrota Sukcesu II” jest współfinansowany w ramach działania Kształcenie ogólne i 
zawodowe w ramach ZIT RPKP.10.1, podziałania Kształcenie ogólne w ramach ZIT RPKP.10.1.2, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020 

3. Projekt realizowany jest od 1 lutego 2018 r. do 30 lipca 2019 r. 
4. Działania będą realizowane 5 szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Koronowo: 
a) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Koronowie, 
b) Szkoła Podstawowa im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie, 
c) Szkoła Podstawowa im. Kpt. ż.w. Tadeusza Ziółkowskiego, 
d) Szkoła Podstawowa w Buszkowie, 
e) Szkoła Podstawowa w Witoldowie.   

5. Rekrutacja oparta jest na zasadzie równych szans w tym równości ze względu na wiek, płeć. 
6. Rekrutacja odbywa się na terenie szkół biorących udział w projekcie zgodnie z niniejszym 

Regulaminem. 
7. Dokumentację oraz inne informacje związane z rekrutacją gromadzi się w biurze projektu, pod 

adresem: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie, ul. Szosa Kotomierska 3, 86-010 
Koronowo. 

 
§ 2 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 
 UP – Uczestnik Projektu – uczestnik zajęć  
 Beneficjent –  Gmina Koronowo 
 Biuro projektu – Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie, ul. Szosa Kotomierska 3, 86-010 

Koronowo 
§ 3 

1. Celem głównym projektu pn. „Wrota Sukcesu II” jest rozwinięcie kompetencji kluczowych u 359 
uczniów oraz zwiększenie wiedzy i świadomości na temat możliwości własnego rozwoju 
zawodowego u 44 uczniów. 

2. W ramach projektu realizowane będzie następujące wsparcie: 
 
Zadanie I Realizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe:  

 TIK 

 Edukacja matematyczna 

 Edukacja przyrodnicza 

 Matematyka 

 Przyroda 

 Chemia 

 Biologia 

 Fizyka 

 Geografia 

 Język angielski 

 Język niemiecki 
 



 
Zadanie II Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych 
kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy. 

 
§4 

1. Dyrektor przeprowadza w szkole spotkania informacyjne z uczniami i rodzicami, których celem 
będzie zapoznanie z założeniami i celami projektu oraz zachęcenie do udziału w nim. 

2. Ogłoszenie o projekcie i rekrutacji zamieszczone są na stronach internetowych szkół objętych 
projektem. 

3. Dokumenty rekrutacyjne uczestnicy mogą składać do koordynatorów szkolnych oraz w 
sekretariatach szkół. 

4. Rekrutacja do projektu przeprowadzona jest w szkołach objętych projektem  
5. Za rekrutację odpowiedzialni są koordynatorzy szkolni, którymi którzy będą podejmują decyzję o 

zakwalifikowaniu uczniów na poszczególnego formy wsparcia. 
6. Kryteria rekrutacji:  

a) Zadanie I i II  ze względu na dodatkowy charakter zajęć uczniowie zainteresowani 
uczestnictwem w tych zajęciach; 

b) W dalszej kolejności decydować będzie kolejność zgłoszeń. Utworzona zostanie lista 
rezerwowa; 

c) Zajęcia pozalekcyjne będą prowadzone w grupach od 4 do 8 osób - w przypadku złożenia 
deklaracji przez więcej niż 8 uczniów/uczennic przed rozpoczęciem zajęć zostanie 
przeprowadzony test kompetencji dla wszystkich zainteresowanych. Do projektu zostaną 
zakwalifikowani uczniowie, którzy osiągną najniższe wyniki w trakcie testu. 

d) O ostatecznym przyjęciu zdecyduje złożenie dokumentów aplikacyjnych. Dziewczęta i 
chłopcy mogą w równym stopniu wziąć udział w zajęciach. 

e) Jeżeli liczba chętnych będzie niższa niż zakładana, zorganizowane zostaną dodatkowe 
spotkania z uczniami i ich rodzicami, podczas których zachęcimy młodych ludzi do udziału 
w projekcie poprzez przedstawienie korzyści z niego płynących. 

7. Zaplanowane w projekcie zajęcia będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych uczniów, a 
rekrutacja będzie zgodna z zasadą równych szans oraz będzie opierała się wyłącznie na 
kryteriach merytorycznych, które nie odnoszą się do wyznania, rasy, przekonań czy 
niepełnosprawności.  

8. Warunkiem umieszczenia uczestnika na liście uczestników dla wybranego/wybranych 
rodzajów zajęć jest wypełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły Deklaracji uczestnictwa w 
projekcie stanowiącej odpowiednio Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 
§ 5 

1. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia UP wsparcia zgodnego z zapisami niniejszego 
Regulaminu i wynikające z wniosku o dofinansowanie projektu. 

2. UP jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w projekcie. 
3. UP zobowiązany jest do rzetelnego uczestnictwa w zajęciach przewidzianych w ramach projektu, 

w wyznaczonych przez szkoły terminach.  
4. UP zobowiązany jest do wypełniania testów umiejętności dla celów ewaluacji i monitorowania 

projektu, udziału w badaniach monitorujących. 
5. UP zobowiązany jest do wypełnienia w trakcie trwania zajęć ankiet ewaluacyjnych. 
6. Beneficjent dopuszcza usprawiedliwione nieobecności UP spowodowane chorobą lub ważnymi 

sytuacjami losowymi.  
7. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia UP z listy uczestników projektu w przypadku: 

- na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego wraz z podaniem przyczyny rezygnacji, 
uczestnik ww. wniosek przedkłada do dyrektora szkoły, który niezwłocznie informuje o tym 
Kierownika Projektu wraz z propozycją osoby z listy rezerwowej, która ma przystąpić do 
Projektu, 

- na wniosek osoby prowadzącej zajęcia lub wniosek dyrektora szkoły uzasadniony rażącym 



 
naruszeniem zasad uczestnictwa w zajęciach,   

- rezygnacji UP z nauki/pracy w szkole biorącej udział w projekcie, na podstawie informacji 
uzyskanej od dyrektora szkoły,    

 
§6 

1. Zakres wsparcia może ulec zmianie w trakcie realizacji projektu. 
2. O zaistniałych zmianach Beneficjent niezwłocznie poinformuje UP za pośrednictwem Dyrektora 

szkoły. 
3. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest w Biurze projektu oraz szkole 

realizującej projekt. 
4. Załączniki do Regulaminu: 

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie – Załącznik Nr 1, 

- Dane uczestnika projektu oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do podsystemu 
PEFS) - Załącznik Nr 2. 

 
 


