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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
„Przygody z nauką – zajęcia dodatkowe 

 z kompetencji matematycznych i informatycznych”  
dla uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie nr RPWP.08.01.04-30-0010/19 

„Przygody z nauką – zajęcia dodatkowe z kompetencji matematycznych i informatycznych”. 

2. Beneficjentem (Realizatorem projektu Beneficjenta) jest Archidiecezja Poznańska/ 

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki.  

3. Partnerem (Realizatorem projektu Partnera) jest Katolickie Stowarzyszenie 

Wychowawców/Publiczne Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Stowarzyszenia 

Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz. 

4. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 Edukacja, Działania 8.1. Ograniczenie 

i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu 

do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT 

dla MOF Poznania  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020. 

§ 2 
Słownik pojęć 

 
Ilekroć w Regulaminie mowa o: 
 
1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt nr RPWP.08.01.04-30-0010/19 realizowany 

w ramach umowy  nr RPWP.08.01.04-30-0010/19-00  z dnia 19.06.2020r. o dofinansowanie 

projektu „Przygody z nauką – zajęcia dodatkowe z kompetencji matematycznych 

i informatycznych”,  Działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu 

nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 

8.1.4. Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania  Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

2. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Przygody z nauką – zajęcia dodatkowe z kompetencji matematycznych i informatycznych”  

dla uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki. 

3. Uczestniku projektu/Beneficjencie Ostatecznym – należy przez to rozumieć uczniów klas 

IV-VIII  Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Poznaniu (60-262) przy 
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ul. Głogowskiej 92 oraz III klasy Gimnazjum Katolickiej Szkoły Podstawowej 

im. św. Stanisława Kostki w Poznaniu (60-262) przy ul. Głogowskiej 92. 

4. Beneficjencie (Realizatorze projektu Beneficjenta) należy przez to rozumieć Archidiecezje 

Poznańską zlokalizowaną w Poznaniu (61-109) przy ul. Ostrów Tumski 2/ Katolicką Szkołę 

Podstawową im. św. Stanisława Kostki zlokalizowaną w Poznaniu (60-262) przy 

ul. Głogowskiej 92. 

5. Partnerze (Realizatorze projektu Partnera) należy przez to rozumieć Katolickie 

Stowarzyszenie Wychowawców zlokalizowane w Poznaniu (61-049) przy ul. Mińskiej 

32/Publiczne Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców 

im. bł. Natalii Tułasiewicz zlokalizowane w Poznaniu (60-262) przy ul. Głogowskiej 92. 

6. Biurze projektu – należy przez to rozumieć biuro projektu „Przygody z nauką – zajęcia 

dodatkowe z kompetencji matematycznych i informatycznych” zlokalizowane w Poznaniu 

(60-262) przy ul. Głogowska 92. 

7. Szkole Podstawowej (dalej SP) – należy przez to rozumieć Katolicką Szkołę Podstawową 

im. św. Stanisława Kostki w Poznaniu (60-262) przy ul. Głogowskiej 92. 

8. Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.), a także osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia 

psychicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 187.), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym 

dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 

§3 
Zakres wsparcia w ramach projektu 

 
1.  W ramach projektu wsparcie skierowane jest do 149 uczniów Katolickiej Szkoły 

Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Poznaniu (60-262) przy ul. Głogowskiej 92. 

2.  W ramach projektu uczniowie zostaną objęci dodatkowymi zajęciami z informatyki oraz 

matematyki, co umożliwi im podniesienie kompetencji. 

§4 
Rekrutacja uczestników projektu 

 
1. W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie uczęszczający do SP (klasy IV-VIII oraz 

3 Gimnazjum) Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Poznaniu (60-262) 

przy ul. Głogowskiej 92 (kryteria formalne). Powyższe będzie ustalane w oparciu o dane 

z Formularza rekrutacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

2. Podczas rekrutacji będą stosowane następujące kryteria preferencyjne: 



 

 

Strona 3 z 5 
 

 

a. osoba niepełnosprawna – weryfikowana na podstawie oświadczenia (załącznik 2) oraz 

aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności - 7pkt. 

b. osoba z terenu MOF Poznania - weryfikowana na podstawie Formularza 

zgłoszeniowego (załącznik 1) - 5 pkt. 

c. osoba z rodziny wielodzietnej - weryfikowana na podstawie rozmowy z uczestnikiem 

projektu - 3pkt. 

3. Dokumenty rekrutacyjne (załączniki nr 1, 2, 3, 4) złożone do SP podlegają ocenie i na ich 

podstawie Beneficjent (Realizator projektu Beneficjenta) sporządza listę osób 

zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Na liście osób zakwalifikowanych zamieszcza się 

osoby, które uzyskały najwięcej punktów preferencyjnych wg zasady od największej 

do najmniejszej liczby uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej 

kandydatów takiej samej ilości punktów preferencyjnych, o kolejności na liście rozstrzyga 

termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych. Na liście osób zakwalifikowanych do udziału 

w projekcie Beneficjent (Realizator projektu Beneficjenta) nie zamieszcza osób, które 

odpadły z przyczyn formalnych. 

4. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 149 uczniów spełniających kryteria formalne. 

Liczba ta może zostać zmieniona w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności 

związanych z realizacją projektu. 

5. Kryteria rekrutacyjne uwzględniają charakterystykę grupy docelowej oraz postulaty 

polityki równości płci, równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami. 

§5 
Procedura rekrutacji 

 
1. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w trybie ciągłym, opublikowana na stronie 

internetowej www.dobrasp.pl. i będzie trwać, aż do przyjęcia wymaganej liczby uczestników. 

W przypadku braku wolnych miejsc uczniowie zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. 

2. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają we właściwym terminie: 

a. formularz rekrutacyjny do projektu - załącznik nr 1 do Regulaminu; 

b. oświadczenie o niepełnosprawności - załącznik nr 2 do Regulaminu; 

c. oświadczenie uczestnika projektu - załącznik nr 3 do Regulaminu; 

d. deklaracje uczestnictwa w projekcie - załącznik nr 4 do Regulaminu. 

Dokumenty rekrutacyjne można składać w biurze projektu lub przesłać pocztą na adres:  

http://www.dobrasp.pl/
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Biuro projektu „Przygody z nauką – zajęcia dodatkowe z kompetencji matematycznych 

i informatycznych” ul. Głogowska 92, 60-262 Poznań. 

3. Beneficjent (Realizator projektu Beneficjenta) podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu 

do projektu osób spełniających wymogi formalne, z uwzględnieniem kryteriów 

preferencyjnych oraz kolejności zgłoszeń. Beneficjent (Realizator projektu Beneficjenta) 

ustala listę osób zakwalifikowanych oraz listę rezerwową.  

4. W razie nie wyrażenia zgody na udział w projekcie osoby wskazanej z listy rezerwowej, 

udział proponuje się osobie następnej w kolejności, aż do skutku. W przypadku braku osób 

na liście rezerwowej przeprowadzona zostaje rekrutacja uzupełniająca na zasadach 

określonych w § 4 i § 5. 

5. Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej www.dobrasp.pl oraz w biurze 

projektu. 

§ 6 
Obowiązki uczestnika projektu 

 
1. Każdy uczestnik zobowiązuje się do: 

a. złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, 

b. zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdzenia tego faktu własnoręcznym 

podpisem na Deklaracji uczestnictwa w projekcie, 

c. udziału w monitoringu i badaniach ewaluacyjnych prowadzonych w czasie trwania i po 

zakończeniu projektu, 

d. bieżącego informowania personelu projektu o wszystkich zdarzeniach mogących 

zakłócić jego dalszy udział w projekcie (np. utrata zatrudnienia, zmiana nazwiska, 

zmiana miejsca zamieszkania, zmiana nr telefonu i adresu e-mail itp.). 

§ 7 
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

 
1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie uczestnik zobowiązany jest do złożenia 

pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji. Wzór oświadczenia 

o rezygnacji stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu. Wzór oświadczenia o statusie uczestnika 

w chwili zakończenia udziału w projekcie stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu. 

§ 8 
Monitorowanie uczestników projektu 

 
1. Celem realizacji projektu podniesienie kompetencji kluczowych z zakresu matematyki 

i informatyki dzięki objęciu dodatkowymi zajęciami z informatyki oraz matematyki. 

W związku z tym po zakwalifikowaniu do projektu każdy z uczestników podpisuje 

http://www.dobrasp.pl/
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Deklarację uczestnictwa. W ramach Deklaracji uczestnik oświadcza, iż przystępuje 

do projektu w celu nabycia kompetencji matematycznych i/lub nabycia kompetencji 

informatycznych oświadcza, iż podejmie w tym kierunku wszelkie starania. 

2. Beneficjent (Realizator projektu Beneficjenta) zastrzega sobie możliwość monitorowania 

statusu uczestników w trakcie trwania udziału w projekcie w szczególności poprzez kontakt 

telefoniczny bądź e-mailowy. 

3. Beneficjent (Realizator projektu Beneficjenta) będzie monitorował status uczestników 

po zakończeniu ich udziału w projekcie. Weryfikacja statusu nastąpi w oparciu o złożenie 

przez uczestnika, w ciągu 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie. Oświadczenia 

o statusie uczestnika w chwili zakończenia udziału w projekcie (załącznik nr 5). 

§ 9 

Powrót do projektu 
 
1. Uczestnik projektu, który zrezygnował z udziału w projekcie zgodnie z zasadami 

opisanymi w § 7 ust. 1 może złożyć pisemny wniosek o przywrócenie statusu uczestnika 

projektu. 

2. Beneficjent (Realizator projektu Beneficjenta) może wyrazić zgodę na przywrócenie 

statusu uczestnika projektu o ile uczestnik w momencie powrotu do projektu spełnia 

kryteria uczestnictwa w projekcie opisane w § 4 ust. 1. 

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przywrócenie statusu uczestnika 

projektu, uczestnik składa oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu 

i kontynuuje udział w projekcie zgodnie z Regulaminem. 
 

§ 10 
 

Postanowienia końcowe 
 
1. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej. 

2. Regulamin obowiązuje przez cały okres trwania projektu. 

3. Regulamin może ulec zmianie. 

 

 
 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny do projektu  
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepełnosprawności 
Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektu  
Załącznik nr 4 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie  
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o statusie uczestnika w chwili zakończenia udziału w projekcie 
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie 
Załącznik nr 7 - Oświadczenie uczestnika powracającego do projektu 


