
 

Lider projektu:  Partner projektu: 
Stowarzyszenie Przyjaciół V LO  Narodowe Forum Doradztwa Kariery  
ul. Miodowa 5, 15 - 641 Białystok  Oddział regionalny – Podlaskie Forum Doradztwa Kariery 
tel/fax: 85-661-53-62; www.vlo.bialystok.pl  ul. Elektryczna 1/3 lok.210/3, 15-080 Białystok 
  tel/fax: 85-651-02-50; www.nfdk.pl 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE  

„Wysokie kompetencje uczniów V LO w Białymstoku – inwestycją w przyszłość” 

 

Niniejszy dokument określa zasady rekrutacji i udziału w projekcie „Wysokie kompetencje 
uczniów V LO w Białymstoku – inwestycją w przyszłość” współfinansowanym przez Unię 
Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014 - 2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1.Kształcenie i edukacja, 
Poddziałanie 3.1.2.Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie 
kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. 

 

§1 
Definicje 

 
Skróty i pojęcia stosowane w regulaminie. 

1. Projekt – oznacza przedsięwzięcie pn. „Wysokie kompetencje uczniów V LO w Białymstoku 
– inwestycją w przyszłość”, 

2. Wnioskodawca–Stowarzyszenie Przyjaciół V LO, 15-641 Białystok, ul. Miodowa 5, 

3. Partner projektu - Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie (NFDK),  
Al. Jerozolimskie 51/9, 00 - 697 Warszawa, Odział Regionalny w Białymstoku, Podlaskie Forum 
Doradztwa Kariery, 15-080 Białystok, ul. Elektryczna 1/3 lok.3, 

4. Biuro projektu –Stowarzyszenie Przyjaciół V LO, 15-641 Białystok, ul. Miodowa 5,  
gabinet nr 7, 

5. Punkt Rekrutacyjny - miejsce, gdzie osoba zainteresowana uzyska informacje o projekcie  
i wszelką pomoc oraz złożyć Formularz Rekrutacyjny:V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III 
Sobieskiego w Białymstoku, 15-641 Białystok, ul. Miodowa 5, gabinet nr 7 

6. Potencjalny uczestnik – uczeń/uczennica oraz nauczyciel/nauczycielka  V Liceum 
Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstokuzgłaszająca/y chęć udziału  
w projekcie. 

7. Uczestnik – uczeń/uczennica oraz nauczyciel/nauczycielka Liceum Ogólnokształcące im. Jana 
III Sobieskiego w Białymstoku zakwalifikowana/y do udziału w projekcie. 

 

§2 
Informacje o projekcie 

 
1. Projekt „Wysokie kompetencje uczniów V LO w Białymstoku – inwestycją w 

przyszłość”realizowany jest w okresie od 01.01.2017r. do 28.02.2018r. 

2. Głównym celem projektu jest podniesienie do 28.02.2018r jakości oferty edukacyjnej V LO w 

Białymstoku ukierunkowanej na wzrost poziomu wiedzy i umiejętności 200 uczniów 

(min.148K), w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie: kompetencji 

kluczowych, cyfrowych, społecznych i przedsiębiorczych, podejmowania świadomych i 

trafnych decyzji edukacyjno–zawodowych, doposażenia w narzędzia TIK oraz podwyższenie 

kwalifikacji  zawodowych 2 nauczycieli (1K) do pracy dydaktycznej w obszarze informatyki. 

3. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół V LO (Lider projektu) oraz Narodowe 
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Forum Doradztwa Kariery w Warszawie, Oddział Regionalny Podlaskie Forum Doradztwa 

Kariery (Partner projektu). 

4. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 

§3 
Beneficjenci projektu 

 

1. Beneficjentami projektu są uczniowie/uczennice klas I-III oraz nauczyciele/nauczycielki V 

Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku. 

2. W ramach rekrutacji do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych łącznie 200 uczniów, 

w tym 148 K oraz 2 nauczycieli, w tym 1K. 

 

 
§4 

Procedura rekrutacji uczniów i uczennic – informacje ogólne   
 

1. Informacja o rekrutacji dostępna będzie w Punkcie rekrutacyjnym oraz na stronach www szkoły, 

oraz NFDK. 

2. Rekrutacja uczniów / uczennic do projektu będzie prowadzona w następujących terminach do 

wyczerpania limitu miejsc w grupach: 

- na zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia – od 

16.01.2017r. – 27.01.2017r. (rok szkolny 2016/17) oraz od 01.09.2017r. –11.09.2017r. (rok 

szkolny 2017/18); 

- na zajęcia z zastosowaniem metody eksperymentu, zajęcia rozwijające kompetencje 

cyfrowe  – od 04.09.2017r. – 11.09.2017r. (rok szkolny 2017/18); 

- na zajęcia rozwijające umiejętności społeczne - 16.01.2017r. – 26.05.2017r. (rok szkolny 

2016/17) oraz 04.09.2017r. –30.11.2017r. (rok szkolny 2017/18); 

- na zajęcia rozwijające kompetencje przedsiębiorcze - 04.09.2017r. – 22.09.2017r. (rok 

szkolny 2017/18); 

- na doradztwo zawodowe - 16.01.2017r. – 26.05.2017r. (rok szkolny 2016/17) oraz 

04.09.2017r. – 30.11.2017r. (rok szkolny 2017/18); 

2.1. W przypadku nie wyczerpania limitów miejsc będzie ogłoszony dodatkowy termin rekrutacji. 

3. Rekrutacja nauczycieli/ek do projektu odbywać się będzie w terminie 16.01.2017r.-24.02.2017r. 

4. Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywać się będzie na podstawie Formularzy zgłoszeniowych 

(załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy dla uczniów/uczennic, załącznik nr 2 – Formularz 

zgłoszeniowy dla nauczycieli/nauczycielek) dostępnych w Punkcie rekrutacyjnym w V LO i na 

stronie www.vlo.bialystok.pl 

5. Kompletnie wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami 

należy złożyć w Punkcie rekrutacyjnym. 

6. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie decydować będzie Komisja Rekrutacyjna, którą 

powołuje Kierownik Projektu. 

7. Komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych do uczestnictwa w 

projekcie według ustalonych kryteriów, wymienionych w §5, punkt 2. 

http://www.vlo.bialystok.pl/
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8. Utworzone zostaną listy uczestników/ uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz 

listy rezerwowe na poszczególne formy wsparcia. 

9. Wyniki Rekrutacji dostępne będą w Punkcie rekrutacyjnym. 

 

§5 
Zasady i kryteria rekrutacji uczniów i uczennic 

 
1. W projekcie może wziąć udział 200 uczniów/uczennic ( min. 148 K)V Liceum Ogólnokształcącym 

im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku. 

2. Do projektu zostaną zakwalifikowani przede wszystkim uczniowie i uczennice z klas I-III, którzy 

spełniają następujące kryteria oraz uzyskają najwyższą ilość punktów: 

a. Formalne: 

 miejsce zamieszkania – na terenie woj. podlaskiego 

 kształcenie - w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku 

 terminowe złożenie dokumentów 

b. Po spełnieniu kryteriów formalnych w pierwszej kolejności uczniowie/ uczennice ze względu 

na: 

 specjalne potrzeby edukacyjne, w tym niepełnosprawność – na podstawie opinii lub 

orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 5 pkt., 

 miejsce zamieszkania  – wieś – na podstawie oświadczenia w Formularzu zgłoszeniowym 

– 5 pkt., 

 płeć – do zachowania proporcji K/M grupy docelowej (74%/26%) – 5 pkt. 

c. Według równorzędnej wagi: 

 trudna sytuacja materialna – na podstawie oświadczenia w Formularzu zgłoszeniowym – 

1 pkt., 

 dysfunkcja w rodzinie – na podstawie oświadczeniaw Formularzu zgłoszeniowym i opinii 

pedagoga szkolnego – 1 pkt., 

 niskie/wysokie wyniki* w nauce z przedmiotów objętych egzaminem maturalnym 

(dotyczy tylko dodatkowych zajęć wyrównawczych/ rozwijających) - na podstawie ocen z 

I semestru (rok szkolny 2016/17), świadectwa (rekrutacja na rok szkolny 2017/18) oraz 

wyników z egzaminu gimnazjalnego (uczniowie klas I rozpoczynających naukę w roku 

szkolnym 2017/18); 

*wyniki niskie (zajęcia wyrównujące) – uzyskane stopnie z danego przedmiotu - ocena od 1 do 3 – 1 

pkt. , wynik egzaminu gimnazjalnego – poniżej 50% - 1 pkt.; 

*wyniki wysokie (zajęcia rozwijające) - stopnie z danego przedmiotu - ocena od 4 do 6 – 1 pkt. 

 

3. W przypadku osób spełniających w równym stopniu kryteria rekrutacji, będzie brana pod uwagę 

kolejność zgłoszeń. 

 

§6 
Zasady i kryteria rekrutacji nauczycieli i nauczycielek 

 
1. W projekcie może wziąć udział 2 nauczycieli/nauczycielek (1K) 

2. Weryfikacja i selekcja zgłoszeń wg. następujących kryteriów: 

a. Formalne: 
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 miejsce zamieszkania – na terenie woj. podlaskiego 

 zatrudnienie - w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku na 

stanowisku nauczyciela 

 terminowe złożenie dokumentów 

b. Po spełnieniu kryteriów formalnych w pierwszej kolejności nauczyciel/ nauczycielki:  

 uczący informatyki zgodnie z planowanym zakresem wsparcia w projekcie 

c.  Według równorzędnej wagi: 

 miejsce zamieszkania  – wieś – na podstawie oświadczenia w Formularzu zgłoszeniowym 

3. W przypadku osób spełniających w równym stopniu kryteria rekrutacji, będzie brana pod uwagę 

kolejność zgłoszeń. 

 

§7 
Zakres wsparcia 

1. Uczniowie / uczennice zakwalifikowani/e do projektu będą mogli/ły skorzystać następujących 

z form wsparcia: 

a. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w zakresie kompetencji kluczowych z języka angielskiego i 

matematyki (grupy 8-osobowe), 

b. Zajęcia rozwijające uzdolnienia w zakresie kompetencji kluczowych z języka angielskiego, 

matematyki, geografii, biologii i chemii (grupy 8-osobowe), 

c. Zajęcia z zastosowaniem metody eksperymentu - koła zainteresowań (grupy 8-10 osobowe), 

tj.: 

 Matematyczne - koło "PROBABILISTYKA I KOMBINATORYKA” 

 Chemiczne – koło  „CHEMIA W LABORATORIUM” 

 Koło Geograficzne 

 Biologiczne – koło „LABORATORIUM PRZYRODNICZE” 

 Fizyczne – „KOŁO EKSPERYMENTU FIZYCZNEGO” 
d. Zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów (grupy 12- osobowe), tj.: 

 „Koło grafiki 3D”  

 „Koło robotyki”  
e. Indywidualne zajęcia w formie konsultacji dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi (SPE), w tym niepełnosprawnością. 
f. Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i przedsiębiorcze tj.: 

 Koło Przedsiębiorczości 

 Warsztaty: Komunikacja, Efektywne uczenie się, Autoprezentacja, Rozwiązywanie 
konfliktów, Radzenie ze stresem, Trening motywacji, Trening kreatywności. 

g. Doradztwo zawodowe: 

 Grupowe warsztatydoradcze: Moje predyspozycje, Planuję karierę,.Młodzi na rynku 
pracy. 

 Indywidualnedoradztwo zawodowe – obowiązkowe dla uczniów klas III 
uczestniczących w projekcie.  

2. Zakłada się możliwość wzięcia udziału przez uczniów /uczennice w więcej niż 1 formie 

wsparcia. 

3. Nauczyciele zakwalifikowani do projektu będą uczestniczyć jednym specjalistycznym szkoleniu 

z zakresu: 

 tworzenia stron Internetowych, 

 projektowania Cinema.  
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§8 
Uprawnienia i obowiązki Uczestnika/Uczestniczki projektu 

1. Uczestnik/czka jest uprawniony/na do nieodpłatnego udziału w Projekcie. 

2. Uczestnik/czka jest uprawniony do otrzymania bezpłatnych pakietów edukacyjnych do zajęć.* 

3. Uczestnik/czka jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.  

4. Uczestnik/czka jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach (uczniowie) oraz szkoleniach 

(nauczyciele), na które zostanie zakwalifikowany.  

5. Uczestnik/czka zobowiązany jest do wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających oraz ankiet 

monitorujących i ewaluacyjnych. 

6. W wyjątkowych sytuacjach w przypadku nieobecności uczestnik/czka projektu zobowiązany jest do 

usprawiedliwienia swojej nieobecności w formie pisemnej w terminie do 7 dni od daty zaistnienia 

zdarzenia. 

7. Uczestnik/czka zobowiązany jest do informowania o wszystkich zdarzeniach, mogących zakłócić 

dalszy udział w projekcie. 

§9 

Postanowienia końcowe 

1. Powyższy regulamin Rekrutacji i Udziału w Projekcie obowiązuje po zatwierdzeniu przez 

Kierownika projektu od dnia jego ogłoszenia do publicznej wiadomość. 

2. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.  

3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 

przepisy prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa 

krajowego dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 

2014 – 2020. 

Załączniki do Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Projekcie: 

1. Formularz zgłoszeniowydo projektu ucznia/uczennicy – rok szkolny 2016/17 

2. Formularz zgłoszeniowy do projektu ucznia/uczennicy – rok szkolny 2017/18 

3. Formularz zgłoszeniowy do projektu – nauczyciela/nauczycielki 

 

 

 

*Dotyczy tylko uczniów/uczennic 
 

 


