REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
” TIK i informatyka w pracy i nauce w nowoczesnej szkole ”
realizowanego przez Powiat Sandomierski/I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum
w Sandomierzu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
działanie 08.03. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2018 r. do 30.06.2020 r.

Postanowienia ogólne
§1
Ilekroć mowa w Regulaminie o:
Biurze Projektu – należy przez to rozumieć siedzibę I Liceum Ogólnokształcącego Collegium
Gostomianum w Sandomierzu, ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz;
Formularzu Zgłoszeniowym – należy przez to rozumieć formularz z danymi Kandydata/tki, w
oparciu o który odbywa się rekrutacja i kwalifikacja Kandydatów/tek do Projektu;
Grupie docelowej – należy przez to rozumieć osoby, do których skierowany jest Projekt;
Kandydacie/Kandydatce – należy przez to rozumieć osobę , która zadeklarowała chęć udziału w
Projekcie i przedstawiła dokumenty zgłoszeniowe potwierdzające spełnienie wymogów uczestnictwa
w Projekcie;
Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „TIK i informatyka w pracy i nauce w nowoczesnej
szkole” realizowany przez Powiat Sandomierski/I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum
w Sandomierzu;
Realizatorze Projektu – należy przez to rozumieć Powiat Sandomierski/I Liceum Ogólnokształcące
Collegium Gostomianum w Sandomierzu;
RPO WŚ – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego;
Uczestniku/Uczestniczce Projektu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do udziału w
Projekcie, spełniającą kryteria wskazane w § 4, ust. 2.

§2
1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, zwany dalej Regulaminem, określa zasady
rekrutacji do Projektu, kryteria uczestnictwa w Projekcie oraz zasady organizacji zajęć
dodatkowych w ramach Projektu.
2. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 256 uczniów I Liceum
Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu poprzez realizację pakietu
kursów ICT oraz uzupełnienie kwalifikacji zawodowych przez 30 nauczycieli w zakresie
stosowania technologii informacyjnych do prowadzenie zajęć lekcyjnych.
3. Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny. Realizator projektu pokrywa koszty organizacji
zajęć dodatkowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz wszelkich pomocy do prowadzenia
zajęć i innych potrzeb związanych z realizacją wsparcia.
4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w
regulaminie należy do kompetencji Realizatora projektu.

Informacja o Projekcie, zasady organizacji poszczególnych form wsparcia
§3
1. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 256 uczniów
(109K/147M) I Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu poprzez realizację pakietu kursów
ICT, oraz uzupełnienie kwalifikacji zawodowych przez 30 nauczycieli (22K/8M) w zakresie
stosowania technologii informacyjnych do prowadzenia zajęć lekcyjnych w okresie 01.09.2018
do 30.06.2020r. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację kursów oraz szkoleń dla
uczniów i nauczycieli oraz doposażenie bazy szkoleniowej w niezbędny sprzęt IT. Projekt
realizuje cel szczegółowy poprzez zwiększenie jakości i atrakcyjności kształcenia w kontekście
zwiększenia szans uczniów na rynku pracy po ukończeniu kształcenia.
2. Kursy dla nauczycieli – dokształcające, ukierunkowane na nabywanie dodatkowych
umiejętności informatycznych, które są niezbędnym elementem dobrego przygotowania
nowoczesnego nauczyciela. Nauczyciele muszą także potrafić zadbać o bezpieczne
przetwarzanie informacji oraz uczyć tych zasad swoich uczniów. Kursy będą realizowane w
edycjach w okresie 01.2019-06.2019 (I edycja-15os) oraz 01.2020-06.2020 (II edycja-15os).
Kursy:
1. Bezpieczeństwo w systemie i w sieci.
Cel: poznanie zasad bezpiecznego i świadomego korzystania z systemu operacyjnego i
Internetu.

2. Zaawansowana edycja dokumentów i współpraca online.
Cel: tworzenie poprawnych, prostych i złożonych dokumentów, wykorzystywanie usług online.
Metody: zajęcia warsztatowe (11 tyg. * 2 h) + zajęcia online (4 tyg. * 2 h) = 30 h * 2 kursy * 2
edycje = 120 h szkol. Kursy zakończone egzaminami zewnętrznymi i uzyskaniem certyfikatów.
3. Kursy dla uczniów:
Planowany podział uczniów z klas o profilu informatycznym: 4 grupy * 17 uczniów = 68
uczniów - I edycja (2018-2019), II edycji (2019-2020).
Planowany podział uczniów z klas o innych profilach: 4 grupy * 15 uczniów = 60 uczniów - I
edycja (2018-2019), II edycji (2019-2020).
Kursy:
1. Bezpieczeństwo w systemie i w sieci.
Cel: poznanie zasad bezpiecznego i świadomego korzystania z systemu operacyjnego i
internetu, obsługa różnych systemów operacyjnych.
2. Algorytmy i kody.
Cel: rozwijanie myślenia algorytmicznego i umiejętności programowania.
3. Aplikacje i serwisy sieciowe.
Cel: wykorzystywanie internetu do tworzenia, udostępniania i analizy informacji.
4. Zaawansowana edycja dokumentów i współpraca online.
Cel: tworzenie poprawnych, prostych i złożonych dokumentów, wykorzystywanie usług
online.
5. Grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe.
4. Zajęcia realizowane będą zgodnie z planem i programem ustalonym przez Realizatora Projektu.
Realizator projektu zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zajęć. W przypadku
zaistnienia takiej zmiany, Uczestnicy/-czki zostaną o niej powiadomieni drogą elektroniczną,
osobiście lub telefonicznie.
Każdy Uczestnik/-czka zajęć będzie mógł korzystać z pomocy zakupionych w ramach Projektu.

Warunki uczestnictwa w Projekcie
§4
1. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego Collegium
Gostomianum w Sandomierzu, w związku z czym rekrutacja do Projektu ma charakter
zamknięty.
2. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego Collegium
Gostomianum w Sandomierzu, którzy uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu KC na
terenie woj. świętokrzyskiego.
3. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie dla uczniów i nauczycieli jest dostarczenie kompletu
dokumentów rekrutacyjnych:
1. deklaracji uczestnictwa w projekcie,
2. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania w Biurze Projektu.
5. Komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów należy złożyć osobiście w Biurze Projektu
(od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00).
6. Przyjmowane będą jedynie dokumenty rekrutacyjne wypełnione na właściwych drukach,
opatrzone datą i podpisem Kandydata/Kandydatki do udziału w Projekcie, a w przypadku
nieletniego ucznia/uczennicy – podpisem prawnego opiekuna Kandydata/Kandydatki.

Rekrutacja
§5
1. Nabór do Projektu ma charakter jawny, otwarty i jest zgodny z zasadą równości szans i
niedyskryminacji w dostępie do oferowanych form wsparcia.
2. Rekrutacja odbędzie się 09.2018 r. (I edycja) oraz 09.2019 r. (II edycja).
3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo modyfikacji terminu rekrutacji (przedłużenia lub
zamknięcia naboru) w przypadku konieczności przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej lub w
przypadku wyczerpania miejsc przewidzianych w ramach rekrutacji.
4. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w przypadku niewystarczającej liczby Kandydatów/
Kandydatek na liście rezerwowej, mogących zając miejsca zwolnione przez uprzednio
zrekrutowane osobyj, ale również sytuacji, kiedy nie udało się zrekrutować planowanej ilości
grup.

5. W przypadku większej liczby chętnych uczniów/uczennic do udziału w Projekcie uczniowie
zostaną zakwalifikowani do projektu na podstawie opinii nauczycieli oraz kryteriów
szczegółowych.
Kryteria dodatkowe: Średnia ocen sem. 3,1-4,0 - 8p; >4,1 - 6p, test kompetencji
informatycznych (im lepsza ocena tym mniej punktów) - punkty od 2 do 6. Opinia
wychowawcy(uzdolnienia/trudności wychowawcze) - 6p.
6. W przypadku większej liczby uczniów/uczennic chętnych do udziału w Projekcie, sporządzona
zostanie lista rezerwowa, na wypadek rezygnacji uprzednio zakwalifikowanego/-ej do projektu
Uczestnika/-czki. Osoby z listy rezerwowej mają pierwszeństwo udziału w Projekcie w
przypadku przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej.
7. Wyboru nauczycieli do projektu dokona dyrektor na podstawie kryteriów wewnętrznych
uwzględniających nauczanie danego przedmiotu oraz wykorzystanie programów edukacyjnych
do prowadzenia zajęć.

Prawa i obowiązki Uczestnika/-czki Projektu
§6
1. Uczestnik/-czka Projektu ma prawo do:
1. uczestniczenia w zajęciach zgodnie z zapisami Projektu,
2. korzystania z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Projektu.
2. Uczestnik/-czka Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, pod warunkiem iż
wynika to z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Rezygnacja wymaga złożenia pisemnego
oświadczenia Uczestnika/-czki w terminie do 5 dni kalendarzowych od zaistnienia przyczyny
uniemożliwiającej dalszy udział w Projekcie u Realizatora Projektu.
3. Uczestnik/-czka zobowiązany/-a jest do:
1. przestrzegania niniejszego Regulaminu;
2. uczestniczenia w zajęciach w pełnym zakresie przewidzianym programem w sposób
regularny, punktualny i aktywny;
3. dostosowania się na zajęciach do poleceń prowadzącego zajęcia;
4. korzystania z pomocy dydaktycznych zgodnie z ich przeznaczeniem, z ich
poszanowaniem i należytą dbałością o ich stan. W przypadku celowego uszkodzenia
przez Uczestnika/-czkę Projektu pomocy dydaktycznych, Realizator Projektu może
żądać zwrotu równowartości uszkodzonej pomocy lub odkupienia innej o tych samych
parametrach, funkcjach i przeznaczeniu;

5. udostępniania danych osobowych niezbędnych do realizacji Projektu do prowadzenia
sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Projektu oraz wyrażenie zgody na
przetwarzanie tych danych;
6. złożenia pisemnego oświadczenia w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie;
7. wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez realizatora Projektu własnego
wizerunku do celów związanych z promocją Projektu, monitoringiem, ewaluacją i
kontrolą, w czasie trwania Projektu i po jego zakończeniu.
4. Uczestnik zostaje skreślony z listy jeżeli:
1. po pierwszym miesiącu zajęć frekwencja będzie wynosić poniżej 70% ,
2. naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub zasady współżycia społecznego.
5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie nie jest możliwe jego wznowienie.

Postanowienia końcowe
§7
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10 września 2018 r. i obowiązuje w okresie
realizacji Projektu.
2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w trakcie trwania Projektu.
3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Realizatora Projektu.
4. Regulamin dostępny jest w Biurze projektu oraz na stronie internetowej I Liceum
Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu.

Zatwierdzam:
Krzysztof Zieliński – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
Collegium Gostomianum w Sandomierzu

