
 

 

Regulamin rekrutacji 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1.  Projekt   „Małopolska Chmura Edukacyjna - nowoczesne techniki informacyjno- 
komunikacyjne w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów  Zespołu 
Szkół nr 1 w Bochni" realizowany jest od 1.09.2017 roku do 29.06.2018 roku. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 
Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje,  Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, 
Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, 

3. Celem szczegółowym projektu w zakresie komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej jest 
zapewnianie uczniom liceów i techników możliwości poszerzenia wiedzy z zakresu 
przedmiotów ogólnych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu 
nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych; wzmocnienie współpracy 
pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi, a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych 
dla uczniów oraz zwiększenie motywacji do kontynuowania nauki. Dzięki Małopolskiej 
Chmurze Edukacyjnej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych otrzymają możliwość kontaktu z 
nauką, będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu najlepszych 
uczelni, co ułatwi im wybór właściwego kierunku studiów. Z kolei uczelnie będą miały 
możliwość współpracy z najzdolniejszymi uczniami w Małopolsce 

              Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 
 

 

§ 2 

Zakres wsparcia 

 

1.   Zajęcia on-line są jedną z form wsparcia realizowaną w ramach komponentu Małopolskiej Chmury 
Edukacyjnej w projekcie pn Małopolska Chmura Edukacyjna - nowoczesne techniki informacyjno- 
komunikacyjne w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów” obejmują zajęcia 
dydaktyczne prowadzone w formie wideokonferencji realizowane przez uczelnie będące partnerami 
projektu, odpowiedzialne za koordynację poszczególnych obszarów tematycznych. 
Inna formą wsparcia są zajęcia prowadzone w ramach kół naukowych. 
2. Zajęcia on-line przeprowadzone zostaną w następujących obszarach tematycznych: 

J. angielski- 
Matematyka 
Informatyka 
koła naukowe prowadzone będą  w obszarach odpowiadających tematycznie zajęciom on-line 
oraz dodatkowo utworzone będzie koło z fizyki. 

3. W ramach jednego roku szkolnego przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line  oraz 30 
godzin zajęć w kołach naukowych w każdym z zadeklarowanych przez szkołę obszarów 
tematycznych. Harmonogram zajęć w danym obszarze tematycznym będzie ustalany 
każdorazowo przed rozpoczęciem poszczególnej edycji zajęć w danym roku szkolnym. 

4. W zajęciach on-line w każdym z obszarów tematycznych wybranych przez szkołę uczestniczyć 
będzie min. 15 osób a w kole naukowym  min.8 osób.  



 

 

 

 

§ 3 

Zasady rekrutacji 

1. W zajęciach on-line i zajęciach koła naukowego mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie ze szkół 
 ponadgimnazjalnych (techników, liceów), będących realizatorami komponentu ogólnego 
Małopolskiej Chmury Edukacyjnej  

2. W zajęciach on-line i zajęciach koła naukowego może wziąć udział osoba która: 
a. wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w projekcie;  
b. jest uczniem/ uczennicą klasy II LO lub  II -III technikum -szkoły będącej realizatorem 

komponentu ogólnego Małopolskiej Chmury Edukacyjnej  
c. Uzyskała co najmniej dobrą ocenę  z danego obszaru w I lub II semestrze r.sz. 2016/2017 
d. wypełni i złoży w sekretariacie swojej szkoły Kartę zgłoszeń – załącznik nr 1 lub 2. 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 
3. W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych z w/w kryteriów o zakwalifikowaniu będzie 

decydowała ocena z zachowania lub/i opinia nauczyciela przedmiotu/wychowawcy. 
4. W Zajęciach  z danej tematyki nie będzie mógł uczestniczyć u/u, który brał udział w tożsamym 

wsparciu pod względem realizowanych treści Zajęć  w obszarze tematycznym, tak aby uniknąć 
wielokrotnego udziału ucznia w takich samych Zajęciach 

5. W przypadku większej liczby chętnych niż liczba wolnych miejsc o udziale w Projekcie  decydować 
będzie: 
-etap I wyższa ocena z przedmiotu odpowiadająca Obszarowi Tematycznemu, jaką uzyskał uczeń  
na koniec semestru poprzedzającego Rekrutację;  
etap II w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie - osiągnięcia w danym 
OT(konkursy, olimpiady itp.) ; 

      etap III: w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w II etapie - kryteria określone przez    
Realizatora, wynikające z analizy i diagnozy potrzeb GD tj.: 

najwyższa liczba punktów na, którą składać się będzie w przypadku: matematyki, fizyki, j. 
angielskiego, informatyki- suma ocen z danego przedmiotu na 
koniec semestru poprzedzającego Rekrutację :  

       5,6 -5 pkt; 
       4 -4pkt;  

+ rekomendacja wychowawcy/czyni -5pkt, 
          rekomendacja nauczyciela/lki określonego przedmiotu - 5pkt.  

W przypadku takiej samej liczby punktów decydować będzie ocena z zachowania.  
6. Ponadto w celu zwiększenia szans i dostępności wsparcia osoby z niepełnosprawnością otrzymają 

dodatkowo 5 pkt oraz w celu wyrównania szans płci -w LO - 5pkt M; T- 5 pkt K. W przypadku 
małego zainteresowania udziałem w P przewiduje dodatkową R w okresie do 10. X.2017 r., a 
dużego utworzenie listy rezerwowej.  

7. Rekrutacja na zajęcia on-line i zajęciach koła naukowego prowadzona będzie w siedzibie szkoły w 
okresie do 10. 10.2017r. 
Informacje dotyczące rekrutacji dostępne będą na: stronie internetowej szkoły/tablicy ogłoszeń 
w siedzibie szkoły oraz przekazywane będą w formie ustnej przez nauczycieli  
w szkole. 

8. O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic do udziału w zajęciach on-line i zajęciach koła naukowego 
w ramach projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

a) Przewodniczący Komisji –mgr inż. Jan Balicki,  
b) Członek Komisji- mgr Romuald Makarewicz,  



 

 

c) Członek Komisji- mgr  Roma Florek.  
9. W wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej powstanie protokół (wzór stanowi załącznik nr 7) 

potwierdzający zakwalifikowanie uczniów/uczennic do udziału w zajęciach on-line i zajęciach koła 
naukowego . 

10. Lista uczniów zakwalifikowanych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.  
11. Uczniowie/uczennice, którzy/e nie zostali zakwalifikowani do udziału z powodu braku miejsc, 

zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. 
12. Osoby wpisane na listę rezerwową mogą zostać wybrane do udziału w zajęciach on-line i 

zajęciach koła naukowego w przypadku zwolnienia miejsca na skutek czyjejś rezygnacji lub 
przypadku losowego. 

13. W przypadku osób niepełnosprawnych rekrutacja będzie prowadzona z pomocą osób trzecich (tj. 
wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu). 

14. Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach on-line i zajęciach koła naukowego uczestniczą w 
nich nieodpłatnie. 

 

§ 4 

Warunki uczestnictwa w zajęciach online 

 

1. Uczestnik/uczestniczka zobowiązany jest do sumiennego i aktywnego udziału  
w zajęciach on-line i zajęciach koła naukowego  zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. 

2. Warunkiem uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w zajęciach on-line i zajęciach koła 
naukowego jest obecność na minimum 70 % zajęć, a także przystępnie do testu 
rozpoczynającego oraz podsumowującego zajęcia, monitorującego efekty uczenia. 

3. Jedynym usprawiedliwieniem nieobecności powyżej 30 % godzin może być choroba lub wypadek 
losowy. 

 

§ 5 

Prawa i obowiązki uczniów w projekcie 

 

1. W chwili rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia w projekcie każda z osób podpisuje:  
a)  Karta zgłoszenia – zał. 1 lub 2; 
b) Oświadczenie uczestnika projektu – zał. 3; 
c) Zakres danych osobowych – zał. 4; 
d) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych – zał. 5; 
e) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku – zał. 6. 
Podpisanie w/w dokumentów oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

2. Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach on-line i zajęciach koła naukowego zobowiązane 
są do: 

a. regularnego uczestnictwa w zajęciach  
b. przystąpienia do testu badającego efekty uczenia w momencie rozpoczęcia udziału w 

zajęciach oraz na zakończenie zajęć. 
 

 



 

 

 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. Organizator rekrutacji zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie 

i wprowadzania dodatkowych postanowień. 
3. Dokumentacja rekrutacyjna będzie przechowywana w siedzibie podmiotu będącego 

organizatorem rekrutacji : Bochnia, ul. Windakiewicza 23 
 

 

Załączniki: 

Zał.  1,2 –Karta  zgłoszeń . 

Zał.  3 – Deklaracja uczestnictwa w  projekcie.  

Zał.  4 – Zakres danych osobowych. 

Zał. 5 – Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Zał. 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku. 

Zał. 7–protokół rekrutacyjny. 
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