PANACEUM-OMEGA M.J. Wyborska

Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne
„Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU
„Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje”
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Informacje o projekcie
1. Projekt „Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje” realizowany jest przez
firmę PANACEUM-OMEGA M.J. Wyborska w parnterstwie z Gminą Miasto
Włocławek ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania
10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałania 10.02.02 Kształcenie ogólne.
2. Projekt obejmuje swoim zasięgiem uczniów z 5 placówek kształcenia ogólnego z
terenu miasta Włocławek.
3. Celem jest podniesienie kompetencji u 916 UP, w tym kompetencji kluczowych 896
ucz. oraz rozwijanie kompetencji ucz. niezbędnych na rynku poprzez staże zaw. 5 LO
W-ka poprzez udział w zajęciach dodat., stażach zaw. i podniesienie kompetencji
przez 20 n-eli oraz doposażenie pracowni szk. w tych placówkach do 31.08.2020r.
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Działania realizowane w ramach projektu
W ramach projektu zostaną podjęte działania w zakresie:
1) Typu 1 projektu- realizacja działań na rzecz kształcenie i rozwijania u uczniów
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie TiK,
umiejętności matematycznych, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia,
kreatywności
2) Typ 5 projektu- realizacja działań tworzenie warunków do nauczania opartego na
metodzie eksperymentu w zakresie nauczania kompetencji matematycznoprzyrodniczych oraz doposażeniu pracowni matematyczno-przyrodniczych w celu
nauczania drogą eksperymentu naukowego w 5 Liceach Włocławka

3) Typ 6 projektu- kurs dla 20 nauczycieli przedmiotów matematycznoprzyrodniczych nauczania przez eksperyment naukowy w celu podniesienia
kompetencji dotyczących doskonalenia umiejętności, kompetencji i stosowania
metody eksperymentu w edukacji
4) Typ 4 projektu- doradztwo zawodowo-edukacyjne dla 896 uczniów/ uczennic,
wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie będą brali udział w indywidualnym
doradztwie, na którym opracują formularze Indywidualnego Planu Działania (IPD),
określenia drogi zawodowej i mocnych oraz słabych stron
5) Typ 7 projektu- staże uczniów Włocławka w ramach umów trójstronnych. Staże
zawodowe 150h u pracodawców/ podmiotów realizowane na podstawie programu
opracowanego przez nauczyciela, dyrektora we współpracy z podmiotem
przyjmującym na staż. Program stażu zawiera cele i treści edukacyjne.

3
Beneficjenci projektu
1. Uczestnikami projektu będą:
 896 uczniów/ uczennic (636K i 260M) z 5 placówek kształcenia ogólnego
zlokalizowanych na terenie miasta Włocławek;
 Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – 20 osób
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Rekrutacja do projektu
1. Rekrutacja zgodna z polityką równych szans i niedyskryminacji, harmonogramem
projektu i grupą docelową zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Kryteria
rekrutacji dostępne będą na stronach internetowych szkół i Wnioskodawcy lub na
tablicach ogłoszeń w szkołach. Za przekazanie wyników rekrutacji uczestnikom
zakwalifikowanym oraz osobom wpisanym na listę rezerwową odpowiedzialni są
Szkolni Opiekunowie Projektu z danej szkoły.
Kryteria decydujące o przyjęciu do projektu:
1 Kryteria dostępu do projektu: Udział we wsparciu w ramach projektu otrzymają
uczniowie z danej szkoły.
2 Kryteria rekrutacyjne:
 Uczniowie dojeżdżający z obszarów wiejskich- 10pkt; oświadczenie w
formularzu zgłoszeniowym (FZ)
 Uczniowie korzystający z pomocy socjalnej- 10 pkt; oświadczenie w
(FZ)
 Uczniowie z dysfunkcjami/ niepełnosprawnością- 5pkt; oświadczenie w
(FZ)
 Zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, jęz. obcych,
TiK- przedostatnie klasy 5pkt; pozostali uczniowie- 2pkt
 Zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury- uczniowie o słabszych
wynikach w nauce (średnia ocen za ubiegły rok poniżej 3,5- 5pkt,
pozostali- 0 pkt)
 Rekomendacja wychowawcy (od 1 do 10pkt) biorąc pod uwagę
potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów, wysoką frekwencję na
lekcjach i dobre zachowanie

Uczniowie z najwyższą liczbą punktów na zajęciach dodatkowych mają pierwszeństwo
udziału w stażach zawodowych w 2019 i 2020 roku
3

4

Kryteria rekrutacyjne na staże: W 2019 i 2020 UP (rekomendacja wychowawcy
i Szkolnego Opiekuna Stażu, dyrektora -1-15p. oraz wysoka ocena z
zachowania (ustalenia co do oceny z zachowania i punktacji podejmuje
Komisja Rekrutacyjna. W przypadku takiej samej ilości punktów i oceny z
zachowania decyduje dyrektor szkoły)
Kryteria rekrutacyjne dla nauczycieli:
i. Nauczyciele przedmiotu/ów matematyczno-przyrodniczego ze szkoły
objętej projektem;
ii. Nauczyciel posiada rekomendację dyrektora szkoły do objęcia
wsparciem w ramach projektu
iii. Nauczyciel wyraził pisemną zgodę na udział w projekcie

2. Kryteria dotyczące udziału w projekcie zostaną podane na stronach internetowych
szkół uczestniczących w projekcie i Wnioskodawcy. Rekrutacja do zajęć edukacyjnych
w projekcie "Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje" oraz na staże
odbywać się będzie zgodnie z zasadami równości szans ze względu na płeć, bez
utrwalania stereotypów z zastosowaniem uwzględniających:
1) 3 terminy rekrutacji do projektu
poprzedzona zostanie działaniami
informacyjnymi w szkołach przez dyrektorów , nauczycieli , pedagogów ;
a) od 1 stycznia do 28 lutego 2019 b) do 10 września 2019 c) styczeń 2020.
2) Zainteresowani uczniowie udziałem w projekcie na spotkaniu informacyjnym
otrzymają dokumenty aplikacyjne wraz z załącznikami i podpisane przez osobę
pełnoletnią złożą w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie , za osobę
niepełnoletnią dokumenty podpisują rodzice lub prawni opiekunowie
3) rekrutację na staże u pracodawców w przypadku dużej ilości chętnych uczniowie
o bardzo dobrych i dobrych wynikach w nauce i zachowaniu – odpowiedzialni
Szkolni Opiekunowie Staży
4) udział w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego dla wszystkich uczniów
zakwalifikowanych do wsparcia w ramach projektu
5) utworzenie w każdej ze szkół listy rezerwowej na wypadek rezygnacji
któregokolwiek z uczniów
3.

Warunkiem ubiegania się o udział we wsparciu w ramach projektu jest:
1) formularz zgłoszeniowy do udziału we wsparciu w ramach projektu "Licealiści
Włocławka podnoszą swoje kompetencje" /załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu/,
2) Oświadczenie dotyczące danych wrażliwych uczestnika /załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu/,
3) Deklaracja uczestnictwa (w przypadku uczniów niepełnoletnich - rodzica / prawnego
opiekuna) / załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu/,
4) oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu (w przypadku uczniów niepełnoletnich rodzica / prawnego opiekuna) /załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu/,
5) zaświadczenie ze szkoły /załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu/,*
6) umowa dla uczestnika ze zobowiązaniem (w przypadku uczniów niepełnoletnich rodzica / prawnego opiekuna) załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu

*w przypadku spełniania kryterium

4.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w szkole, uczestniczącej
w projekcie w terminie wyznaczonym przez kierownika projektu 01/02/2019 i
09/2019 (rekrutacja uzupełniająca 01/2020 i w razie potrzeby na bieżąco w czasie
trwania projektu) .
1) W każdej ze szkół po zakończonej rekrutacji sporządzona jest lista o
zakwalifikowaniu uczniów do projektu
2) Wykaz osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową
uczniów/ uczennic do udziału w projekcie przygotowuje Szkolny Opiekun
Projektu
3) Szkolni Opiekunowie Projektu przekazują wykaz, o którym mowa w § 4 ust. 4
pkt 1 Kierownikowi Projektu w terminie do 2 dni po zakończeniu rekrutacji, a ten
informuje osobę odpowiedzialną u Wnioskodawcy o zakończonym naborze
4) Uczeń lub uczennica zostaje powiadomiony/-a przez Szkolnego Opiekuna
Projektu o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie.
§5

1.

Udzielania wsparcia zaprzestaje się, gdy UP:
1) Przerwał/-a naukę w szkole,
2) Został/-a skreślony z listy uczniów,
3) Zrezygnował/-a ze wsparcia.

2.

Szkolni Opiekunowie Projektu informują Kierownika, a ten zobowiązany jest
poinformować organizatora projektu o zaistnieniu okoliczności opisanych w ust. 1 pkt
1-3 nie później niż pięć dni roboczych od ich zaistnienia.
W przypadku nieuzasadnionego zaprzestania przez UP uczestnictwa w projekcie
organizator projektu ma prawo zażądać zwrotu kosztów za udział we wsparciu w
ramach projektu do wysokości 800,00 zł, na wskazane konto w terminie 14 dni od
daty otrzymania wezwania.

3.

§6

Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do udzielania organizatorowi
projektu informacji służących monitorowaniu projektu, także innym instytucjom w celu
monitoringu i ewaluacji .

Zatwierdzono:

