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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

                       
  Załącznik  

  do Uchwały Nr 1112/2014 

  Zarządu Powiatu Krapkowickiego  

  z dnia 22 maja 2014 r.  

 

Regulamin kwalifikowania uczniów do udziału w projekcie  

pn. ,,Razem możemy więcej” 
 

§ 1 

 

1. Rekrutacja uczniów do poszczególnych zajęć przewidzianych w projekcie pn. „Razem 

możemy więcej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX ,,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 

,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” (zwanego dalej 

projektem)  odbywa się  jednocześnie w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w 

Krapkowicach oraz w Gimnazjum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. 

Juliana Tuwima w Krapkowicach.  

2.  Kwalifikacji do udziału w projekcie dokonuje Komisja rekrutacyjna powołana przez 

Starostę Krapkowickiego w terminach odpowiednich dla prawidłowego przebiegu 

rekrutacji.  
 

3. W skład Komisji rekrutacyjnej wejdą: 

1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – Przewodniczący Komisji, 

2) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – Członek Komisji, 

3) nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach, wskazany 

przez Dyrektora Szkoły – Członek Komisji, 

4) nauczyciel Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach, wskazany przez 

Dyrektora Szkoły – Członek Komisji, 

5) koordynator projektu – Członek Komisji, 

6) asystent koordynatora projektu – Członek Komisji. 
 

4.   Z obrad Komisji rekrutacyjnej sporządza się protokół, zawierający: 

1) listę osób, które zgłosiły się do udziału w projekcie,   

2) listę osób, które spełniają kryteria zawarte w § 2, 

3) listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, 

4) rezerwową listę osób kwalifikujących się do udziału w projekcie. 

 

§ 2 

 

O wzięcie udziału w projekcie mogą się starać uczniowie, którzy spełniają łącznie 

następujące kryteria: 

1) są uczniami Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach oraz Gimnazjum 

wchodzącym w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach. 

2) złożą właściwie wypełnioną ankietę rekrutacyjną  



   2

3) nie uczestniczą w podobnym projekcie finansowanym ze środków unijnych. 

 

§ 3 

 

1. W przypadku gdy liczba osób spełniających kryteria określone w § 2 jest większa niż liczba 

uczestników szkoleń przewidziana w projekcie priorytetowo będą traktowani uczniowie, 

którzy spełniają największą ilość poniższych kryteriów: 

1) legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym 

albo o znacznym stopniu niepełnosprawności w zakresie umożliwiającym naukę 

w danym zawodzie, 

2) wykazują się dobrą frekwencją w uczęszczaniu na zajęcia edukacyjne, 

3) cieszą się dobrą opinią wychowawcy klasy, której są uczniami. 

2.  Kryteria wskazane w ust. 1 są traktowane równoważnie i będą weryfikowane w oparciu  

o ankiety rekrutacyjne złożone przez uczniów.  

3.  W przypadku, gdy uczniowie spełniają taką samą liczbę kryteriów o zakwalifikowaniu  

do udziału w projekcie decyduje Komisja rekrutacyjna, po zasięgnięciu opinii 

wychowawcy ucznia.   

4. Uczniowie spełniający kryteria uczestnictwa w projekcie, którzy ze względu na brak 

miejsc nie zostali do niego zakwalifikowani znajdą się na liście rezerwowej projektu. 

 

§ 4 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest ponadto: 

1) wyrażenie przez ucznia/opiekuna prawnego (w przypadku ucznia niepełnoletniego), 

zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych ucznia,  

w tym danych wrażliwych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu 

Społecznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), 

2) wyrażenie przez ucznia/opiekuna prawnego (w przypadku ucznia niepełnoletniego), 

zgody na udział w badaniu ankietowym. 

2. Niespełnienie warunków wymienionych w § 4 ust. 1 spowoduje wykluczenie ucznia  

z projektu. 

§ 5 

 

1. Wykluczeniu z udziału w projekcie podlega także uczeń w przypadku: 

1) przerwania przez niego nauki w szkole, 

2) skreślenia go z listy uczniów, 

3) zaniedbania przez niego uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach projektu, 

4) zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających uczestnictwo ucznia w projekcie. 

2. Uczeń zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia szkoły do której uczęszcza 

o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4. 

 

§ 6 

 

W przypadku wykluczenia ucznia z udziału w projekcie Komisja rekrutacyjna kwalifikuje 

do niego kolejną osobę z listy rezerwowej. 

 

 


