Zasady uczestnictwa w projekcie i regulamin rekrutacji
„Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”
Informacje ogólne.
1. Niniejszy dokument, zwany dalej Zasadami, określa warunki uczestnictwa w projekcie: „Niebo nad
Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe”, zwanym dalej Projektem.
2. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna
Edukacja, Działanie: 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie ogólne.
3. Projekt jest realizowany przez Departament właściwy ds. edukacji Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwany dalej Wnioskodawcą w partnerstwie z organami
prowadzącymi szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego, zwanymi dalej Partnerami, którym
jest m.in. Powiat Żniński
 I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie;
4. Okres realizacji Projektu: 05.2019 -12.2023.
Rekrutacja do Projektu.
1.

2.

3.

Nabór uczniów oraz nauczycieli do Projektu będzie odbywa się na terenie szkołył biorącej udział
w Projekcie. Informacje o Projekcie i rekrutacji oraz niezbędne dokumenty są dostępne
na stronie internetowej szkoły oraz na stronie internetowej Projektu.
Rekrutacja uczestników Projektu uwzględnia zasadę równych szans poprzez zapewnienie
uczestnikom możliwości udziału w Projekcie bez względu na płeć oraz stopień
niepełnosprawności.
Opis procesu rekrutacji uczniów:
1) Wsparcie w ramach Projektu przewidziane jest dla uczniów wszystkich klas
2) Uczestnicy Projektu zobowiązani będą do dostarczenia pełnej wymaganej dokumentacji
wskazanej na stronie internetowej Projektu – deklaracja udziału w projekcie.
3) Formularze będą wypełniane przez uczniów w elektronicznym generatorze dostępnym
na stronie internetowej Projektu, który będzie gromadził dane uczestników wyłącznie
na potrzeby realizacji Projektu, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych,
RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony
danych osobowych. Po wygenerowaniu i przesłaniu dokumentów w elektronicznym
generatorze podpisane przez uczniów bądź uczniów wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi
(w przypadku ucznia niepełnoletniego w dniu wypełniania deklaracji), dokumenty muszą być
dostarczone do biura Projektu. Dostarczenie prawidłowo wypełnionego kompletu
wymaganych dokumentów w wersji elektronicznej i papierowej jest warunkiem przystąpienia
do Projektu.

1

4) O zakwalifikowaniu ucznia do Projektu decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez
dyrektora I LO Żnin w składzie: mgr Andrzej Kurek – dyr., mgr Tomasz Kanarkowski i mgr
Sebastian Topolski - koordynatorzy astrobazy w I LO Żninie.
5) Kryteria naboru:


motywacja ucznia do udziału w zajęciach



wiedza i umiejętności ucznia niezbędne do realizacji działań przewidzianych w
projekcie



opinia i rekomendacja wychowawcy klasy

6) Komisja rekrutacyjna podczas kwalifikowania ucznia do wsparcia weźmie pod uwagę
przewidywany czas trwania zajęć. Istotne jest, aby uczeń pozostawał uczniem danej szkoły do
momentu, aż zakończy on pełny cykl danego wsparcia.
7) Dla każdego ucznia komisja rekrutacyjna wypełni Oświadczenie o spełnieniu kryteriów
uprawniających do otrzymania wsparcia w ramach projektu „Niebo nad Astrobazami –
rozwijamy kompetencje kluczowe”.

2

