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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2010 
Rektora WSP TWP w Warszawie 

Z dnia 30.VII.2010r. 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Kompetencje kluczowe drogą do kariery” 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji szkół*, uczniów, nauczycieli oraz zasady ich 

uczestnictwa w Projekcie. 

2. Na potrzeby realizacji niniejszego Projektu przyjmuje się następujące definicje: 

2.1. Uczeo – każdy uczestnik procesu edukacji na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, 

2.2. Beneficjent ostateczny – każdy uczeo biorący udział w Projekcie, 

2.3. Nauczyciel – nauczyciel w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. „Karta 

Nauczyciela” (Dz. U. Nr 3 poz. 19 z późn. zm.) albo inna osoba dysponująca 

niezbędną wiedzą i umiejętnościami do prowadzenia zajęd pozalekcyjnych  

i pozaszkolnych w Projekcie, posiadająca  pisemną akceptację Dyrektora szkoły 

biorącej udział w Projekcie, 

2.4. Dyrektor Szkoły – osoba pełniąca funkcję dyrektora lub osoba upoważniona przez 

dyrektora szkoły do podejmowania decyzji w sprawie udziału szkoły w Projekcie, 

2.5. Koordynator Szkolny – nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły, spośród 

nauczycieli zakwalifikowanych do udziału w Projekcie, odpowiedzialny  

za bezpośredni kontakt z Biurem Projektu i Superwizorem, 

2.6. Superwizor ds. Realizacji Projektu (Superwizor) – osoba zatrudniona przez 

Realizatora Projektu w celu wsparcia szkół, uczniów i nauczycieli podczas zajęd 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

 

* szkoła oznacza samodzielną placówkę lub zespół szkół. 
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2.7. Komisja Konkursowa – niezależni i bezstronni reprezentanci środowisk: 

akademickiego, oświatowego i przedsiębiorców, powołani przez Rektora WSP TWP 

do oceny złożonych aplikacji zgłoszeniowych, 

2.8. Aplikacja zgłoszeniowa – dokumentacja dotyczącą zgłoszenia uczniów i nauczycieli 

do udziału w Projekcie. 

 

Informacje o Projekcie 

§ 2 

1. Projekt pn. „Kompetencje kluczowe drogą do kariery” jest realizowany w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu III Wysoka jakośd systemu 

oświaty, Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.4. Modernizacja 

treści i metod kształcenia – projekty konkursowe. 

2. Celem Projektu jest podniesienie umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych  

z województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego  

w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, 

przedsiębiorczości, umiejętności uczenia się, efektywnego współdziałania w zespole, 

rozwiązywania problemów w sposób twórczy, interdyscyplinarnego spojrzenia  

na otaczającą rzeczywistośd. 

3. Realizatorem Projektu jest Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy 

Powszechnej w Warszawie (WSP TWP) z siedzibą przy ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa. 

4. Biuro Projektu znajduje się w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie, Os. Witosa 20,  

77-300 Człuchów, Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej  

w Warszawie. 

5. Projekt jest realizowany w okresie od 01.12.2009 r. do 31.08.2013 r. 

6. Beneficjentami ostatecznymi Projektu jest 1800 uczniów klas pierwszych z 40 szkół 

ponadgimnazjalnych (licea, licea profilowane, technika, zasadnicze szkoły zawodowe)  

z województw objętych Projektem: pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego  

i wielkopolskiego, którzy uczestniczyd będą w zajęciach przez trzy lata szkolne. 

7. Projekt przewiduje udział ok. 50% dziewcząt, min. 40% osób z terenów wiejskich i min. 

2% osób niepełnosprawnych. 
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8. Udział beneficjentów ostatecznych w Projekcie jest bezpłatny i możliwy jedynie  

w formie zorganizowanej tj. Zespołów Badawczych. 

9. W każdej zakwalifikowanej szkole zostanie powołanych 5 Zespołów Badawczych w skład, 

których będzie wchodzid średnio 9 uczniów – łącznie 45 uczniów w każdej szkole. 

10. Każdy Zespół Badawczy będzie posiadał od 3 do 5 uczniów rezerwowych, którzy  

w przypadku rezygnacji któregoś z uczniów z udziału w Projekcie zajmą jego miejsce. 

11. Zespoły Badawcze powołane zostają w obszarach tematycznych: matematyka, fizyka, 

chemia, biologia, informatyka lub przedsiębiorczośd. 

12. Wsparcie przy prawidłowej realizacji Projektu będą zapewniad czterej Superwizorzy,  

po jednym z każdego województwa. 

13. Superwizor będzie w szczególności odpowiedzialny za: 

13.1. wypracowanie wraz z nauczycielami prowadzącymi Zespoły Badawcze programów 

zajęd pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

13.2. rozpoznanie potrzeb kształcenia i zbieranie informacji o niezbędnych dla Zespołów 

Badawczych materiałach dydaktycznych, 

13.3. czuwanie nad realizacją zajęd, 

13.4. wsparcie i konsultacje metodyczne, 

13.5. współpraca z Koordynatorem Szkolnym w zakresie dokumentacji dotyczącej 

realizacji zajęd w ramach Projektu. 

14. Podstawowym źródłem informacji o Projekcie jest jego oficjalna strona internetowa 

http://drogadokariery.wsptwp.eu . 
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Zasady i terminy rekrutacji 

§ 3 

1. WSP TWP dotrze do potencjalnych beneficjentów ostatecznych Projektu, 

zainteresowanych szkół i nauczycieli za pośrednictwem: Kuratorów Oświaty, Delegatur 

Kuratoriów Oświaty, Dyrektorów szkół, Rad Pedagogicznych i rodziców, organów 

prowadzących szkoły, strony internetowej i ogłoszeo publikowanych w mediach. 

2. Wszystkie materiały i formularze zgłoszeniowe do Projektu są dostępne do pobrania  

ze strony internetowej Projektu. 

3. Rekrutacja uczniów i nauczycieli do udziału w Projekcie prowadzona jest w sposób 

otwarty, transparentny i z zachowaniem zasady równości szans. 

4. Rekrutacja szkół, uczniów i nauczycieli do Projektu prowadzona jest w terminie  

od 01.06.2010 r. do 30.09.2010 r. przy zastrzeżeniu: 

4.1. I etap rekrutacji: zgłoszenie chęci udziału szkoły w Projekcie w terminie do 31 lipca 

2010 r., 

4.2. II etap rekrutacji: zgłoszenie uczniów i nauczycieli w terminie do 20 września 2010 r. 

5. I etap rekrutacji obejmuje: 

5.1. rozesłanie informacji o Projekcie do organów nadzorujących szkoły 

ponadgimnazjalne – Kuratoriów Oświaty, 

5.2. rozesłanie informacji o Projekcie do organów prowadzących szkoły, 

5.3. rozesłanie zaproszeo do Projektu Dyrektorom Szkół, 

5.4. złożenie przez Dyrektorów Szkół „Deklaracji zgłoszenia szkoły do Projektu” 

(Załącznik nr 2), 

5.5 weryfikacja „Deklaracji…” pod kątem złożenia ich przez szkoły z województw 

objętych Projektem, 

5.6 zaproszenie zainteresowanych i uprawnionych szkół do przystąpienia do II etapu 

rekrutacji. 

6. II etap rekrutacji obejmuje ocenę dokonaną przez Komisję Konkursową w oparciu  

o niżej wymienione kryteria: 
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6.1. kryteria dostępu (ocena binarna: tak/nie): 

6.1.1. warunki formalne określone w § 4 pkt 5 i 6, 

6.1.2. złożenie aplikacji zgłoszeniowej przez szkołę zaproszoną do II etapu rekrutacji, 

6.2. kryteria merytoryczne (ocena punktowa): 

6.2.1. szkoła znajduje się w gminie o liczbie mieszkaoców: 

a) do 5 tysięcy (+ 3 pkt), 

b) od 5 do 15 tysięcy (+ 2 pkt), 

c) od 15 do 25 tysięcy (+ 1 pkt), 

d) powyżej 25 tysięcy (0 pkt). 

6.2.2. wyniki egzaminów kompetencyjnych uczniów danej szkoły poniżej średniej  

dla województw objętych Projektem (zakres punktacji od 0 do 3 – ocena 

członka Komisji Konkursowej), 

6.2.3. ocena zgłoszonych Zespołów Badawczych danej szkoły pod względem 

zachowania zasady równości szans: 

a) udział dziewcząt w Projekcie: 

- powyżej 60% (+ 3 pkt), 

- od 50% do 60% (+ 2 pkt), 

- od 40% do 50% (+ 1 pkt), 

- poniżej 40% (0pkt), 

b) liczba uczniów niepełnosprawnych: 

- 1 i więcej (+ 2 pkt), 

- 0 (0 pkt), 

 

c) udział uczniów z terenów wiejskich: 

- powyżej 60% (+ 3 pkt), 

- od 40% do 60% (+ 2 pkt), 
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- od 30% do 40% (+ 1 pkt), 

- poniżej 30% (0 pkt), 

6.2.4 ocena barier w dostępie do regionalnych ośrodków edukacyjno-kulturalnych 

(zakres punktacji od 0 do 5 – ocena członka Komisji Konkursowej). 

7. Warunkiem udziału szkoły i uczniów w Projekcie jest zgłoszenie przez Dyrektora danej 

szkoły w II etapie rekrutacji 5 kompletnych Zespołów Badawczych w ramach różnych 

przedmiotów/obszarów nauczania określonych w § 2 pkt 11. 

8. Możliwe jest zgłoszenie do Projektu Zespołów Badawczych, składających się z uczniów 

uczęszczających do różnych szkół. Wymaga to jednak wypełnienia wspólnie Deklaracji 

Zgłoszenia Szkoły podpisanej przez Dyrektorów danych szkół i akceptacji Realizatora 

Projektu. 

9. Warunkiem udziału nauczyciela w Projekcie jest dysponowanie wystarczającą wiedzą 

merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu obejmującego tematykę 

Zespołu Badawczego. 

10. Jeden nauczyciel może prowadzid zajęcia w więcej niż jednej szkole i w więcej niż 

jednym Zespole Badawczym biorącym udział w Projekcie. 

 

Procedura rekrutacji szkół, uczniów i nauczycieli do Projektu 

§ 4 

1. Zgłoszenia szkoły dokonuje Dyrektor Szkoły na podstawie następujących formularzy: 

1.1. „Deklaracja zgłoszenia szkoły do Projektu” (Załącznik nr 2) – I etap rekrutacji, 

1.2. „Deklaracja zgłoszenia szkoły częśd informacyjna” (Załącznik nr 2a) – I etap 

rekrutacji, 

 

2. Zgłoszenia uczniów dokonuje Dyrektor Szkoły w oparciu o dokumenty: 

2.1. „Formularz zgłoszenia ucznia do Projektu” (Załącznik nr 1), 

2.2. oświadczenie odpowiednie do wieku ucznia: 



 

 
- 7 - 

2.2.1. „Formularz zgłoszenia ucznia – oświadczenie rodziców/opiekunów  

w przypadku uczniów, którzy nie ukooczyli 18 roku życia” (Załącznik nr 1a), 

2.2.2. „Formularz zgłoszenia ucznia – oświadczenie uczestnika w przypadku 

ukooczenia 18 roku życia” (Załącznik nr 1b), 

2.3. „Formularz zgłoszeniowy uczniów do Projektu (Zespoły Badawcze)” (Załącznik  

nr 3) – dla każdego Zespołu Badawczego osobny Formularz. 

3. Zainteresowani nauczyciele wypełniają formularz „Deklaracja nauczyciela o chęci udziału 

w Projekcie” i składają go u Dyrektora szkoły zgłaszającej się do udziału w Projekcie  

w celu uzyskania jego pisemnej akceptacji (Załącznik nr 4a). 

4. Dyrektor szkoły po zebraniu „Deklaracji nauczyciela o chęci udziału w Projekcie” 

(Załącznik nr 4a) wypełnia „Deklarację zgłoszenia nauczycieli” (Załącznik nr 4) i przesyła 

wraz z formularzami zgłoszeniowymi uczniów do Biura Projektu. 

5. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej z zachowaniem terminu ich 

przyjmowania (decyduje data wpływu do Biura Projektu). 

6. Przyjmowane są tylko kompletne i prawidłowo wypełnione formularze. 

7. W przypadku niezastosowania się do warunków określonych w pkt 5-6 aplikacje 

zgłoszeniowe nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. 

8. Prawidłowo złożone aplikacje ocenia Komisja Konkursowa. Ocenę zgłoszenia z danej 

szkoły wykonuje dwóch wybranych losowo członków Komisji Konkursowej, którzy przed 

przystąpieniem do oceny muszą podpisad Deklarację Bezstronności. 

9. W przypadku małej liczby kompletnych i prawidłowo wypełnionych zgłoszeo ze szkół, 

Koordynator Projektu ma prawo podjąd decyzję o dopuszczeniu do oceny przez Komisję 

Konkursową również tych aplikacji zgłoszeniowych, które nie spełniają wszystkich 

wymogów formalnych określonych w pkt 5 i 6. 

Podsumowanie i wyniki rekrutacji 

§ 5 

1. 40 szkół z największą liczbą punktów, stanowiących 200 kompletnych Zespołów 

Badawczych wyłonionych przez Komisję Konkursową, zostanie zakwalifikowanych  

do udziału w Projekcie. 
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2. Po dokonaniu oceny złożonych aplikacji stworzone zostaną Lista Rankingowa Szkół i Lista 

Rezerwowa Szkół, które w terminie do 30 września 2010r. opublikowane będą  

na stronie internetowej Projektu.  

3. Lista Rankingowa Szkół jest jednocześnie informacją o zakwalifikowaniu uczniów  

i nauczycieli do Projektu. Do szkół zostaną rozesłane pisemne potwierdzenia 

zakwalifikowania do udziału w Projekcie. 

4. W przypadku odrzucenia aplikacji zgłoszeniowej z przyczyn formalnych, o których mowa 

w § 4 pkt 5 i 6, szkoła, uczniowie i nauczyciele zostaną o tym poinformowani drogą 

elektroniczną na adres e-mail szkoły wskazany w aplikacji zgłoszeniowej. 

 

Zasady udziału szkoły i uczniów w Projekcie 

§ 6 

1. Dyrektor każdej szkoły zakwalifikowanej do Projektu zobowiązany jest do: 

1.1. uwzględnienia dodatkowych zajęd pozalekcyjnych i pozaszkolnych w danym roku 

szkolnym w planie zajęd każdego ucznia z danego Zespołu Badawczego 

uczestniczącego w Projekcie, 

1.2. umożliwienia nauczycielom realizację założeo Projektu, poza jego obowiązkowymi 

zajęciami dydaktycznym, 

1.3. nieodpłatnego udostępnienia sal lekcyjnych na realizację zajęd, 

1.4. wyznaczenia Koordynatora Szkolnego spośród nauczycieli zakwalifikowanych  

do udziału w Projekcie, 

1.5. zapewnienia kontynuacji realizacji zajęd w przypadku zmiany nauczyciela, 

1.6. pisemnego powiadomienia Projektodawcy o zmianie nauczyciela wytypowanego  

do udziału w Projekcie, 

1.7. oznaczenia pomieszczeo szkoły informacją o udziale uczniów w Projekcie EFS  

na podstawie materiałów informacyjno – promocyjnych otrzymanych  

od Projektodawcy. 

2. Uczestnictwo beneficjentów ostatecznych we wszystkich działaniach: 
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Doradztwo kompetencyjne 

Doradztwo zawodowe 

Szkolne projekty badawcze ( I i II edycja) 

Podróże innowacyjni globalnie 

Paszporty edukacyjne 

Ponadregionalne prezentacje naukowe 

Konkurs na uczniowski projekt popularyzujący naukę 

Interdyscyplinarna akademia naukowców 

jest obowiązkowe. 

3. Beneficjenci ostateczni mają obowiązek punktualnie i regularnie uczestniczyd w całym 

programie przewidzianych zajęd. 

4. Dopuszczalna jest absencja beneficjentów ostatecznych w Zespołach Badawczych 

z danej szkoły przyjmująca następujące wartości dla poniższych działao: 

Doradztwo kompetencyjne   15% godzin dla każdego beneficjenta 

ostatecznego w skali całego działania, tj 15% x 

24 godziny=3,6 godziny (nie więcej niż 4 

godziny); 

Doradztwo zawodowe   15% godzin dla każdego beneficjenta 

ostatecznego w skali całego działania, tj 15% x 

32 godziny=4,8 godziny (nie więcej niż 5 

godzin); 

Szkolne projekty badawcze I i II edycja   15% godzin dla każdego beneficjenta 

ostatecznego w skali semestru, tj 15% x 28 

godzin = 4,2 godziny (nie więcej niż 4 godziny). 

 

 

5. Jeśli absencja beneficjentów ostatecznych w Zespołach Badawczych zawiera się  

w przedziale od 15%-35%, WSP TWP ma prawo do przeprowadzenia rekrutacji 

uzupełniającej, czyli do zastąpienia beneficjentów ostatecznych z najniższą frekwencją, 

uczniami rezerwowymi wskazanymi w „Formularzu zgłoszeniowym uczniów (Zespoły 

Badawcze)”. 
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6. Niedopuszczalna jest absencja członków Zespołu Badawczego wyższa niż 35% godzin. 

WSP TWP w takiej sytuacji ma prawo wykluczenia danej szkoły z Projektu i zastąpienia 

jej placówką z Listy Rezerwowej Szkół. 

7. Przedstawiciele beneficjentów ostatecznych (rodzice lub opiekunowie prawni), składają 

Deklarację uczestnictwa syna/córki w Projekcie, w której zobowiązują się między innymi, 

że dziecko osiągnie frekwencję na zajęciach w ramach Projektu na poziomie  

co najmniej 85%. 

8. Pełnoletni beneficjenci ostateczni składają Deklarację, o której mowa w pkt 7 niniejszego 

paragrafu, we własnym imieniu. 

9. Istnieje możliwośd wycofania się szkoły z udziału w Projekcie z innych ważnych 

powodów po zakooczeniu każdego semestru na pisemny i uzasadniony wniosek 

Dyrektora szkoły, który podlega rozpatrzeniu przez Realizatora Projektu. 

10. W przypadku rezygnacji szkoły z udziału w Projekcie, WSP TWP zaproponuje udział  

w Projekcie kolejnej szkole z Listy Rezerwowej Szkół. 

 

Zasady udziału nauczycieli w Projekcie 

§ 7 

1. Nauczyciel biorący udział w Projekcie zobowiązany jest do: 

1.1. opracowania przy współudziale Koordynatora Szkolnego i Superwizora programu 

zajęd pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

1.2. przeprowadzenia zajęd pozalekcyjnych i pozaszkolnych z  beneficjentami 

ostatecznymi z danego Zespołu Badawczego w każdym roku szkolnym, w terminie  

i zakresie określonym w Projekcie, 

1.3. prowadzenia dokumentacji z przebiegu działao zgodnie z ustalonymi przez 

Realizatora Projektu wzorami, 

1.4. współpracy w zakresie kompletowania danych osobowych beneficjentów 

ostatecznych do celów ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

1.5. udziału w badaniach ewaluacyjnych przewidzianych w ramach Projektu. 
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2. W ramach Projektu nauczyciele otrzymają: 

2.1. wynagrodzenie za wykonaną pracę na podstawie stosownej umowy, 

2.2. niezbędne wsparcie metodyczne wraz z możliwością konsultacji z Superwizorami, 

2.3. możliwośd współpracy i wymiany doświadczeo z innymi nauczycielami 

uczestniczącymi w Projekcie, 

2.4. wszelkie materiały edukacyjne udostępnione nauczycielom uczestniczącym  

w Projekcie mogą byd wykorzystywane w ich dalszej pracy zawodowej. 

 

3. W przypadku rezygnacji/wykluczenia nauczyciela z udziału w Projekcie, Dyrektor szkoły 

w ciągu 15 dni kalendarzowych wyznacza jego następcę i najpóźniej 10 dni od jego 

wyznaczenia, pisemnie informuje o tym realizatora Projektu przesyłając poświadczoną 

przez siebie i podpisaną przez nowego nauczyciela „Deklarację zgłoszenia nauczyciela” 

(Załącznik nr 4) oraz „Deklarację nauczyciela o chęci udziału w Projekcie” (Załącznik 

nr 4a). 

 

Ochrona danych osobowych 

§ 8 

1. Wszystkie dane osobowe uczestników Projektu będą zbierane, przetwarzane  

i udostępniane na zasadach zgodnych z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Projektu 

„Kompetencje kluczowe drogą do kariery” jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- 

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. 

3. Uczestnicy Projektu podają swoje dane dobrowolnie, wyrażając jednocześnie zgodę  

na ich przetwarzanie w celu realizacji Projektu, udzielenia wsparcia, ewaluacji, 

monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

4. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne  

z rezygnacją z udziału w Projekcie. 
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Postanowienia koocowe 

§ 9 

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego, przepisy prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych 

oraz przepisy prawa krajowego dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

2. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwośd wniesienia zmian do Regulaminu. 

3. Wszelkie informacje o zmianie w Regulaminie będą dostępne na stronie internetowej 

Projektu. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2010 r. 

5. Złożenie dokumentów jednoznaczne jest z zaakceptowaniem warunków niniejszego 

„Regulaminu rekrutacji i zasad uczestnictwa w Projekcie”. 

 

 

Lista załączników rekrutacyjnych: 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia ucznia do Projektu, 

Załącznik nr 1a – Formularz zgłoszenia ucznia (oświadczenie), który nie ukooczył 18 lat, 

Załącznik nr 1b – Formularz zgłoszenia ucznia (oświadczenie), który ma ukooczone 18 lat, 

Załącznik nr 2 – Deklaracja zgłoszenia szkoły, 

Załącznik nr 2a – Deklaracja zgłoszenia szkoły - częśd informacyjna, 

Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszeniowy uczniów (Zespoły Badawcze), 

Załącznik nr 4 – Deklaracja zgłoszenia nauczycieli, 

Załącznik nr 4a – Deklaracja nauczyciela o chęci udziału w Projekcie. 


