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REGULAMIN REKRUTACJI 

Kandydatów/Kandydatek do Projektu 

 

„Kompetencje kluczowe mogą być coolowe” 

 

Oś Priorytetowa: RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja 

 

Działanie: RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe 

 

Poddziałanie: RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020 

 

Numer projektu: Nr RPKP.10.02.02-04-0006/16 

 

 

 

Realizatorzy projektu: 

 

Lean Tech Robert Markowiak 

Gaj Mały 118B 

64-520 Obrzycko 

 

PARTNERZY: 

 

Miasto i Gmina Łasin 

z siedzibą w Radzyńska 2, 86-320 Łasin 

 

Gmina Koneck 

z siedzibą w Koneck 30, 87-702 Koneck 

 

 

 

Biuro Projektu 

Szkoła Podstawowa w Łasinie ul. Curie- Skłodowskiej 14, 86-320 Łasin 

 

§ 1 

 

Postanowienie ogólne 

 

 



 
Projekt „Kompetencje kluczowe mogą być coolowe” współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Nr RPKP.10.02.02-04-0022/17 
 
 

 

Strona 2 z 8 

 

1. Regulamin Rekrutacji Kandydatów/Kandydatek do projektu „Kompetencje kluczowe 

mogą być coolowe” zwanej dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji, warunki i 

kryteria uczestnictwa w Projekcie, wzór Ankieta Rekrutacyjna i innych dokumentów 

rekrutacyjnych. 

 

2. Projekt „Kompetencje kluczowe mogą być coolowe” zwany dalej Projektem 

realizowany jest przez Lean Tech Robert Markowiak. Miejsce realizacji projektu: 

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Miasto i Gmina Łasin i Gmina Koneck, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020.  

Oś Priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja,  

Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe,   

 Poddziałanie : RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne. 

 

 

3. Celem głównym projektu jest: 

Wzrost jakości nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Łasin i Koneck w woj. 

kuj.-pom. w efekcie wdrożenia programu dotyczących zajęć dodatkowych dla 419 

uczniów ze SPE (183K, 236M), doposażenie pracowni szkolnych, modernizacja 

programu nauczania oraz dokształcenie 25 nauczycieli (20K, 5M) do 31.12.2019r. 

 

   

4. Projekt jest realizowany w okresie od 01.06.2018r.-31.12.2019r. 

 

5. Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie w sposób ciągły zgodnie z polityką równych 

szans w tym równości płci. Pierwszeństwo mają uczniowie niepełnosprawni i o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych. O zakwalifikowaniu do projektu i tym samym 

ostatecznego udziału w Projekcie decydować będą wyniki oceny formalnej złożonych 

Dokumentów Rekrutacyjnych oraz punktacja decydująca o priorytetowym wyborze 

uczestników. 

 

6. Każda osoba składająca dokumenty rekrutacyjne zobowiązana jest do zapoznania się z 

niniejszym Regulaminem i jego akceptacji. 

 

7. Regulamin został opracowany na podstawie wniosku o dofinansowanie Projektu 

„Kompetencje kluczowe mogą być coolowe” współfinansowany z EFS w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 Nr RPKP.10.02.02-04-0022/17 

 

 

§ 2 

 

1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: 

 

Beneficjencie – należy przez to Lean Tech Robert Markowiak „Kompetencje kluczowe 

mogą być coolowe”; Oś Priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 



 
Projekt „Kompetencje kluczowe mogą być coolowe” współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Nr RPKP.10.02.02-04-0022/17 
 
 

 

Strona 3 z 8 

 

RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie RPKP.10.02.02 

Kształcenie ogólne. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

Biurze projektu – należy przez to rozumieć pomieszczenie wykorzystywane    na 

potrzeby projektu w Szkole Podstawowej w Łasinie ul. Curie- Skłodowskiej 14, 86-320 

Łasin. 

 

 

Dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie/dnia przystąpienia  do Projektu – należy 

przez to rozumieć dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie. 

 

Dokumentach Rekrutacyjnych – należy przez to rozumieć dokumenty składane przez 

kandydatów do Projektu, poświadczające spełnienie kryteriów naboru i 

kwalifikowalności do Projektu, tj. formularz rekrutacyjny, deklaracja uczestnika, 

oświadczenie uczestnika i zgoda na wizerunek. 

 

Kandydacie/Kandydatce – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o udział w 

Projekcie, która złożyła Dokumenty Rekrutacyjne  bierze udział w procesie rekrutacji do 

Projektu, 

 

 

Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt „Kompetencje kluczowe mogą być 

coolowe” Oś Priorytetowa : RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja, 

Działanie : RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie: 

RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne, Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

Uczestnik projektu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do  

udziału w Projekcie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym  

Regulaminie 

 

§ 3 

 

Warunki i zasady uczestnictwa w Projekcie 

 

1. Zgodnie z zatwierdzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-

Pomorskiego wniosku, stanowiącego integralną część umowy o dofinansowaniu 

realizacji Projektu „Kompetencje kluczowe mogą być coolowe” uczestniczyć w 

projekcie może kandydat, który: 

 

a) osoby uczące się w szkołach: 

1) Szkoła Podstawowa w Łasinie z siedzibą: ul. Curie-Skłodowskiej 14, 86-320 

Łasin 

2) Szkoła Podstawowa w Szonowie z siedzibą: Szonowo 81, 86-320 Łasin 

3) Szkoła Podstawowa w Wydrznie z siedzibą: Wydrzno 9, 86-320 Łasin 
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4) Szkoła Podstawowa w Zawdzie z siedzibą: Zawda 14, 86-320 Łasin 

5) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Konecku z siedzibą: Koneck 28, 87-702 Koneck 

b) osoby uczestniczące w dodatkowych zajęciach z własnej inicjatywy,   

c) osoby, które zamieszkują, uczą się (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie 

województwa  kujawsko-pomorskiego, 

 

 

 

2. Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu zastrzega sobie prawo 

zrekrutowania z łącznej liczby 419 uczniów oraz 25 nauczycieli.  

 

3. O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniach decyduje Komisja rekrutacyjna w 

składzie: Kierownik projektu i Asystent projektu.  

 

4. Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie zatwierdzane są przez Kierownika 

projektu. 

 

 

 

§ 4 

Zasady i kryteria rekrutacji Uczestników Projektu 

 
1. Rekrutacje poprzedzi promocja projektu poprzez zamieszczenie informacji o 

Projekcie na stronie internetowej Beneficjenta oraz informację rozpowszechnioną w 

szkołach. 

 

2. W ramach procesu rekrutacyjnego odbędzie się nabór dokumentów rekrutacyjnych 

ich ocena formalna oraz punktacja preferująca udział priorytetowych uczestników. 

 

3. W rekrutacji uczestników do Projektu będzie stosowana następująca punktacja 

priorytetowa: 

pierwszeństwo będą mieli uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych tj. 

osiągający najniższe wyniki - poniżej 3,9 nauczania oraz najwyższe - od 4,5, a 

następnie uczniowie średni - 4,0-4,4 w zależności od zainteresowań i tak: 

 

a) Zajęcia wyrównawcze z matematyki prowadzone metodą eksperymentu 

13 grup x 8 osób 

- uczniowie - kwalifikacja do grupy wyrównawczej – 3 pkt  

 

b) Zajęcia z programowania (robotyka) przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu do 

programowania 

9 grup x 8 osób 

- rekrutacja na podstawie wyników ocen 

 

c) Zajęcia z przyrody prowadzone metodą eksperymentu 
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- rekrutacja na podstawie wyników ocen 

 

 

d) Zajęcia dla 192  uczniów ze specjalnymi potrzebami z jęz. angielskiego i 

niemieckiego, doposażenie pracowni językowych z angielskiego i niemieckiego. 

- uczniowie - kwalifikacja do grupy wyrównawczej – 3 pkt 

- uczniowie -  kwalifikacja do grupy zdolnej – 2 pkt 

 

e) Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne 419 uczniów ze specjalnymi potrzebami 

oraz podniesienie kompetencji w zakresie postaw i umiejętności niezbędnych na 

rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. 

- uczniowie ze specjalnymi potrzebami zdolnych – 3 pkt  

- uczniowie ze specjalnymi potrzebami słabszych – 2 pkt 

- uczniowie pozostali – średni – 1 pkt 

 

f) Zajęcia z matematyki dla 24 uczniów prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia 

wyrównawcze z matematyki 

- uczniowie - kwalifikacja do grupy wyrównawczej – 3 pkt 

- uczniowie -  kwalifikacja do grupy rozwijającej – 2 pkt 

 

g) Zajęcia dla 36 uczniów ze specjalnymi potrzebami z jęz. angielskiego i 

niemieckiego 

- uczniowie - kwalifikacja do grupy wyrównawczej – 3 pkt 

- uczniowie -  kwalifikacja do grupy zdolnej – 2 pkt 

 

h) rekrutacja nauczycieli -  zgodnie z deklaracjami przystąpienia do projektu i 

deklarowanymi potrzebami z obszaru nauczania. 

 

 

4. Kandydaci zobowiązani są dostarczyć dokumenty rekrutacyjne do biura projektu 

osobiście, listownie lub drogą elektroniczną w terminie wyznaczonym przez 

Beneficjenta. 

 

5. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych zostanie podany do wiadomości 

publicznej na stronie Beneficjenta 

 

6. Kandydaci/Kandydatki powinni przedstawić i udokumentować spełnienie kryteriów 

naboru i kwalifikowalności do Projektu poprzez złożenie dokumentów 

rekrutacyjnych, na które składają się: 

 

a) Formularz rekrutacyjny - załącznik Nr 1 

b) Deklaracja uczestnictwa - załącznik Nr 2 

c) Zgoda na wizerunek - załącznik Nr 3 

d) Opinia-wywiad - załącznik Nr 4 

e) Oświadczenie uczestnika - załącznik nr 7 
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7. Beneficjent zastrzega możliwość zweryfikowania podanych danych ze stanem 

faktycznym. 

 

8. W chwili składania dokumentów rekrutacyjnych, formularze rekrutacyjne zostaną 

opatrzone numerem identyfikacyjnym. 

 

9.  Wzór formularza rekrutacyjnego i pozostałe dokumenty rekrutacyjne oraz niniejszy 

regulamin będą dostępne w wersji papierowej w biurze projektu oraz w wersji 

elektronicznej na stronie internetowej Beneficjenta. 

 

10.  Dokumenty rekrutacyjne założone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji  bądź po 

terminie zakończenia naboru nie będą rozpatrywane. 

 

 

11.  Dokumenty złożone w trakcie naboru nie podlegają zwrotowi. 

 

12.  Beneficjent zastrzega, że wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie 

jest jednoznaczne z przyjęciem do udziału w Projekcie. 

 

 

13.  Podczas oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych sprawdzana będzie 

poprawność oraz kompletność złożonych dokumentów. 

 

14. O udziale w projekcie decyduje spełnienie kryteriów formalnych oraz przynależność 

do danej grupy priorytetowej. 

 

 

15.  Beneficjent nie przewiduje możliwości uzupełniana dokumentów rekrutacyjnych. 

 

16.  Lista osób zakwalifikowanych do udziału do Projektu sporządzona zostanie na 

podstawie wyników oceny formalnej oraz oceny punktowej preferowanych grup 

uczestników. 

 

 

17.  Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zobowiązane są do podpisania 

deklaracji uczestnictwa w Projekcie. Niepodpisanie deklaracji uczestnictwa w 

Projekcie jest równoznaczne z niemożliwością otrzymanie wsparcia szkoleniowego 

w ramach Projektu. 

 

18. Nadzór nad rekrutacją sprawuje Beneficjent. 

 

19. Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie powiadomiona zostanie drogą 

telefoniczną, e-mailową lub osobiście. 
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20.  Beneficjent zakłada konieczność tworzenia list rezerwowych na wypadek wycofania 

się UP z projektu. na liście znajda się osoby , które w kolejności otrzymały mniejszą 

ilość punktów podczas procesu rekrutacyjnego. 

 

§ 5 

 

Zakres wsparcia 

 

1. Zajęcia dla 183 uczniów z przyrody prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia 

wyrównawcze z matematyki i prowadzone metodą eksperymentu - Miasto i Gmina 

Łasin 

2. Zajęcia dla 192 uczniów ze specjalnymi potrzebami z jęz.angielskiego i niemieckiego, 

doposażenie pracowni językowych z angielskiego i niemieckiego w szkołach - Miasto i 

Gmina Łasin 

3. Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne 419 uczniów ze specjalnymi potrzebami 

Miasto i Gmina Łasin, Gmina Koneck 

4. Doskonalenie zawodowe 25 nauczycieli ze szkół z Miasta i Gminy Łasin i Gminy 

Koneck 

5. Zajęcia z matematyki dla 24 uczniów prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia 

wyrównawcze z matematyki oraz modernizacja programu nauczania w SP w Konecku 

6. Zajęcia dla 36 uczniów ze specjalnymi potrzebami z jęz. angielskiego i niemieckiego, 

doposażenie pracowni językowych z angielskiego i niemieckiego w SP w Konecku 

 

 

§ 6 

 

Uczestnictwo w Projekcie 

 

1. Zajęcia pozalekcyjne  przebiegać będą zgodnie z programem i harmonogramem zajęć. 

 

2. Warunkiem ukończenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych jest  co najmniej 80% 

frekwencja na zajęciach. 

 

3. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiet oceniających na koniec szkoleń oraz 

ankiet i testów w czasie realizacji projektu. 

 

§ 7 

 

Rezygnacja z udziału w projekcie 

 

1. Uczestnik Projektu ma prawo do zgłoszenia pisemnej rezygnacji z udziału w projekcie 

nie później niż 30 dni przed terminem rezygnacji. 

 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu uczestnik projektu jest zobowiązany 

zwrócić otrzymane materiały szkoleniowe i pomocnicze. 
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3. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika Projektu z listy uczestników w 

przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu. 

 

 

§ 8 

 

Informacje końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2018 

 

2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla Kandydatów i 

Uczestników Projektu należy do Beneficjenta. 

 

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

 

4. Osoby do kontaktu ze strony realizatorów projektu: 

 

a) Ewa Mrowińska – tel. 784 588 502 

 

 

Załączniki: 

 

1) Formularz rekrutacyjny - załącznik Nr 1 

 

2) Deklaracja uczestnictwa - załącznik Nr 2  

 

3) Zgoda na wizerunek - załącznik Nr 3 

 

4) Opinia- wywiad - załącznik Nr 4 

 

5) Oświadczenie uczestnika - załącznik Nr 7 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:         Zatwierdził: 

 

 
 

 

 


