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Regulamin uczestnictwa w projekcie  

"Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery – podniesienie jakości i efektywności kształcenia w 
zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie "Moje kompetencje – otwarte 
wrota do kariery – podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji 
kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim", zwanym dalej: „Projektem”. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 
priorytetowej VIII EDUKACJA; Działanie 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie 
szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu 
podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych  

3. Okres realizacji projektu: 01.01.2017-31.12.2020  

4. Działania będą realizowane dla grupy docelowej zgodnej ze Szczegółowym Opisem Osi 
Priorytetowych RPOWZ 2014-2020, zgodnie z którym uczestnikami projektu mogą być: 

 uczniowie i wychowankowie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
ogólne; 

 szkoły i placówki systemu oświaty (instytucje i kadra pedagogiczna) realizujące kształcenie 
ogólne; 

 nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół  i placówek systemu oświaty  

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i nauczyciele trzech zespołów szkół z terenu powiatu 
wałeckiego,  w ramach których prowadzi się kształcenie ogólne, a mianowicie: Zespół Szkól nr 1 w 
Wałczu, w którego skład wchodzi I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu  
Zespół Szkół nr 4 w Wałczu Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława 
Broniewskiego w Wałczu, w którego skład wchodzi – II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa 
Tischnera w Wałczu; Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu, w 
którego skład wchodzi III Liceum Ogólnokształcącymi im. Profesora Wiktora Zina w Wałczu - w dalszej 
części nazywane łącznie: „szkołami” lub „liceami ogólnokształcącymi”. 

5.  Beneficjentem projektu jest Powiat Wałecki  

 

§ 2 

Cel i założenia projektu  

Cel główny projektu:  

Kształtowanie wśród uczniów, zarówno z problemami edukacyjnymi jak i uczniów zdolnych, 

kompetencji kluczowych oraz budowanie potrzeb: samorealizacji, przedsiębiorczego myślenia, 
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permanentnego kształcenia dostosowanych do rynku pracy służących rozwojowi województwa 

zachodniopomorskiego i powiatu wałeckiego. 

Planowane efekty: 

 488 uczniów liceów ogólnokształcących nabędzie kompetencje kluczowe po zakończeniu 

Projektu;

 3 licea ogólnokształcące będą wykorzystywały doposażenie pracowni przedmiotowych do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych;

 3 licea ogólnokształcące będą wykorzystywały sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych;

 65 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po realizacji programu.
 

Realizacja Projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego działania 8.5 Upowszechnianie 

edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów 

uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach 

Kontraktów Samorządowych. 

Realizacja Projektu wpłynie na poprawę efektywności i atrakcyjności kształcenia, wzrost 

zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi i językami obcymi, umiejętnego 

wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce, a w szczególności w celu odnalezienia swojego miejsca 

na rynku pracy. Projekt również ma na celu wyrobienie nawyku i potrzeby ciągłego 

samodoskonalenia i permanentnej edukacji przez całe życie. Realizacja Projektu wpłynie pozytywnie 

na poziom wyników matur. 

 

§ 3 

Kryteria oraz warunki uczestnictwa w projekcie  

1. Rekrutacja obejmuje uczniów i nauczycieli LO nr 1; LO nr 2 oraz LO nr 3 jest zgodna z zasadą 
równości szans kobiet i mężczyzn i zapewnia jednakowy dostęp do oferowanego wsparcia bez 
względu na płeć, światopogląd, wiek, niepełnosprawność. Rekrutacja prowadzona jest w sposób 
ciągły w każdej ze szkół biorących udział w Projekcie oraz w biurze Projektu w Starostwie 
Powiatowym w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17 pokój nr 102.  

2. Informacje o terminach rekrutacji zostaną ogłoszone na stronach internetowych oraz tablicach 
informacyjnych szkół. 

3. Warunkiem ubiegania się o uczestnictwo w projekcie jest złożenie następujących dokumentów: 

 Deklaracja uczestnictwa w projekcie - Załącznik nr 1 do Regulaminu– dla ucznia, Załącznik nr 
2 do Regulaminu - dla nauczyciela 

 Kwestionariusz zgłoszeniowy – zakres danych osobowych uczestnika projektu – dla ucznia 
Załącznik nr 3 do Regulaminu, zakres danych osobowych uczestnika projektu dla nauczyciela 
Załącznik nr 4 do Regulaminu, zakres danych dla szkoły – załącznik nr 5 do Regulaminu  

 Oświadczenie Uczestnika projektu – Załącznik nr 6 do Regulaminu  
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4. Priorytetowo będą traktowane zgłoszenia osób, które w procesie rekrutacji spełniły następujące 
kryteria: 

 Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności – dysponujące orzeczeniem zgodnym z art. 77b 
ustawy o systemie oświaty, art. 127 Prawo oświatowe lub wydane przez powiatowy zespół 
do spraw orzekania o niepełnosprawności.  

 Osoby deklarujące motywację do podnoszenia kompetencji: wysoka 15 pkt; średnia 10 pkt; 
niska 5 

 

 Osoby zamieszkujące na terenach wiejskich 10 pkt.  

 

 Uzupełnienie kwalifikacji/kompetencji potrzebnych do prowadzenia zajęć – dotyczy 
nauczycieli  

 

5. Rekrutacji dokona komisja w składzie: koordynator, przedstawiciel szkoły, pomoc administracyjna. 
Informacja o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie zostanie przekazana dyrektorom szkół.  

6. Rezygnacja z udziału w Projekcie następuje na pisemny wniosek uczestnika Projektu.  

7. Uczestnicy Projektu mają obowiązek udziału we wszystkich zajęciach, do których zostali 

zakwalifikowani w sposób regularny. Nieobecność powyżej 15% godzin wymaga od 

rodzica/prawnego opiekuna/ucznia pisemnego uzasadnienia nieobecności. 

8. Uczniowie mają obowiązek wypełniania testów ewaluacyjnych przeprowadzanych przez 

nauczycieli w ramach zajęć. 

9. Uczniowie są zobowiązani do dbania o sprzęt, pomoce i materiały dydaktyczne oraz używania ich 

zgodnie z przeznaczeniem. 

10. Każdy uczestnik Projektu może korzystać z więcej niż jednej formy wsparcia.  

11. Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne. 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

 

 Regulamin uczestnictwa w Projekcie jest dostępny na stronie internetowej Powiatu 

Wałeckiego oraz na stronach internetowych szkół oraz w wersji papierowej w biurze Projektu 

oraz w szkołach.  
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 Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 2 października 2017 r. 

 Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Koordynatora 

Projektu oraz dyrektora szkoły. 

 Wszystkie zmiany do Regulaminu uczestnictwa w projekcie wprowadza Koordynator projektu 

w formie aneksu. 

 


