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Regionalny Program  Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020   

w ramach Poddziałania 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA dla typu 

projektu B. Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa 

 



 
§ 1 

Definicje 

 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 

 

1) Projekcie - należy przez to rozumieć projekt „Realizacja zajęć dodatkowych podnoszących 

kompetencje kluczowe uczniów ZSO i ZSTE w Myślenicach przy wykorzystaniu nowoczesnych 

technologii komunikacyjnych - edycja III” nr RPMP.10.01.04-12-0114/18; 
 

2) Regulaminie - należy przez to rozumieć regulamin uczestnictwa w projekcie „Realizacja zajęć 

dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów ZSO i ZSTE w Myślenicach przy 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych - edycja III” nr RPMP.10.01.04-12-

0114/18; 

 

3) Beneficjencie - należy przez to rozumieć Powiat Myślenicki - organ prowadzący szkoły; 

 

4) Realizatorze – należy przez to rozumieć Powiat Myślenicki oraz szkoły ponadpodstawowe : (ZSO) 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach i (ZSTE) Zespół Szkół Techniczno-

Ekonomicznych  

w Myślenicach; 

 

5) Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej (SKR)  należy przez to rozumieć komisje rekrutacyjne tj. zespoły 

powołane na podstawie zarządzenia dyrektorów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach  

i Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach, których zadaniem jest wybór osób 

uczestniczących w danej formie  wsparcia. 

 
6) Protokole - należy przez to rozumieć dokument potwierdzający zakwalifikowanie osób  

do danej formy wsparcia uwzględniający m.in. datę posiedzenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej  

oraz podpisy wszystkich jej członków; 

 

7) Uczestnikach projektu - Beneficjentach Ostatecznych – należy przez to rozumieć uczniów 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach oraz Zespołu Szkół Techniczno-
Ekonomicznych w Myślenicach,  którzy spełniają kryteria określone w § 4 niniejszego Regulaminu 

i  w  wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie. 

Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w projekcie na podstawie pisemnej zgody prawnego opiekuna. 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Projekt realizowany jest od  1.09.2018 r. do 30.06.2019 r. 
 

2. Realizowany projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego  

Programu  Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020.  

 

3. Regulamin określa  zasady uczestnictwa w projekcie pn. „Realizacja zajęć dodatkowych 

podnoszących kompetencje kluczowe uczniów ZSO i ZSTE w Myślenicach przy wykorzystaniu 

nowoczesnych technologii komunikacyjnych - edycja III” nr RPMP.10.01.04-12-0114/18. 



 
 

4. Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach oraz Zespołu 

Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach zainteresowanych udziałem w zajęciach on – line i 

kołach tematycznych w ramach konkretnego obszaru oraz posiadających kompetencje pozwalające na 

udział w zajęciach wykraczających ponad podstawę programową z danego przedmiotu. Zajęcia dla 

uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach będą realizowane w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Myślenicach. Zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych 

w Myślenicach będą realizowane w filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Myślenicach.  

§ 3 

Zakres wsparcia 

1. W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia: 
 

1)  zajęcia on – line (dla uczniów ZSO w Myślenicach)  z pracownikami akademickimi Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie w obszarze tematycznym: matematyka - 30 godzin lekcyjnych w okresie 

od października 2018 r. do czerwca 2019 r.; 

2) zajęcia on – line (dla uczniów ZSO w Myślenicach) z pracownikami akademickimi Akademii 

Górniczo – Hutniczej w Krakowie w obszarze tematycznym: fizyka – 30 godzin lekcyjnych w okresie 

od października 2018 r. do czerwca 2019 r.; 

3) zajęcia on – line (dla uczniów ZSO w Myślenicach) z pracownikami akademickimi Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w obszarze tematycznym: język angielski – 30 godzin 

lekcyjnych w okresie od października 2018 r. do czerwca 2019 r.; 

4) zajęcia on – line (dla uczniów ZSO w Myślenicach) z pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie w obszarze tematycznym: geografia – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 

2018 r. do czerwca 2019 r.; 

5) koła naukowe (dla uczniów ZSO w Myślenicach) z: matematyki, fizyki, j. angielskiego,                                       

j. niemieckiego i geografii  (po 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2018 r. do czerwca 

2019 r.);  

6) zajęcia on – line (dla uczniów ZSTE w Myślenicach) z pracownikami akademickimi Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w obszarze tematycznym: język angielski – 30 godzin 

lekcyjnych w okresie od października 2018 r. do czerwca 2019 r.; 

7) koło naukowe (dla uczniów ZSTE w Myślenicach) z: j. angielskiego  (po 30 godzin lekcyjnych w 

okresie od października 2018 r. do czerwca 2019 r.);  

2. Formy wsparcia, o których mowa w ust.1 pkt. 1-4 i 6 będą odbywać się na podstawie szczegółowego 

harmonogramu sporządzonego przez uczelnie wyższe odpowiedzialne za opracowanie  

harmonogramów i scenariuszy zajęć w ramach projektu koordynacyjnego „Małopolska Chmura 

Edukacyjna” . 

3. Koła naukowe będą się odbywać na podstawie szczegółowego harmonogramu oraz z wykorzystaniem 

narzędzi sporządzonych przez Uczelnie biorące udział w projekcie koordynacyjnym „Małopolska 

Chmura Edukacyjna” i wskazane do prowadzenia zajęć w danym zakresie oraz Dyrektora i nauczycieli 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach i Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w 

Myślenicach odpowiadających za dany obszar przedmiotowy.   

4. Harmonogramy zajęć on – line (ZSO w Myślenicach) z matematyki, fizyki,  j. angielskiego i geografii  

oraz kół naukowych z matematyki, fizyki, j. angielskiego, j. niemieckiego i geografii będą 

ogólnodostępne dla Uczestników projektu, m.in. poprzez umieszczenie ich na tablicy ogłoszeń i stronie  



 
 

internetowej Zespołu Szkół  Ogólnokształcących w Myślenicach. Harmonogramy zajęć on – line 

(ZSTE w Myślenicach) z j. angielskiego oraz koła naukowego z j. angielskiego będą ogólnodostępne 

dla Uczestników projektu, m.in. poprzez umieszczenie ich na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej 

Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych  

w Myślenicach. 

5. W zajęciach z danego obszaru tematycznego nie może uczestniczyć uczeń, który brał udział w 

tożsamym wsparciu (pod względem rodzaju zajęć i obszaru tematycznego) w projektach. I o takim 

stanie rzeczy oświadcza w formularzu zgłoszeniowym (zał. nr 1. do Regulaminu): 

 

1) „Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-

komunikacyjnych  w  procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z 

terenu WM – pilotaż”, w ramach  Priorytetu IX Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów z grup                                          o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic 

w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

2) „Realizacja zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów  ZSO w Myślenicach 

przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych”  nr  RPMP.10.01.04–12-0005/16, 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014 –2020  w ramach Poddziałania 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA dla typu 

projektu B. Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa. 

3) „Realizacja zajęć dodatkowych  podnoszących kompetencje kluczowe uczniów ZSO w Myślenicach 

przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych – edycja II” nr RPMP.10.01.04-12-

0417/17, realizowanego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 –2020  w ramach Poddziałania 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA 

EDUKACYJNA dla typu projektu B. Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa. 

W przypadku gdy w danym obszarze tematyka zajęć jest inna uczeń może ponownie w nich 

uczestniczyć. 

§ 4 

 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnikiem projektu może być uczeń: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach  w 

zakresie,  

o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1), 2), 3), 4) i 5),  Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w 

Myślenicach w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 6) i 7),  który złoży załączniki nr 1 nr 2 i nr 

3  do niniejszego Regulaminu wraz z wymaganymi dokumentami oraz spełni poniższe kryteria: 

a)  Kryteria ogólne do wszystkich form wsparcia, o których mowa w § 3 ust. 1: 

- uczniowie (zainteresowani udziałem w zajęciach w ramach konkretnego obszaru oraz posiadający 

kompetencje pozwalające na udział w zajęciach wykraczających ponad podstawę programową 

kształcenia dla danego przedmiotu)  będą zakwalifikowywani na podstawie oceny z przedmiotu obszaru 

wsparcia  

( kwalifikacja od najwyższej oceny), jaką uczeń uzyskał na koniec semestru poprzedzającego rekrutację 

w szkole ponadpodstawowej,  a w przypadku uczniów klas I na podstawie oceny na świadectwie 

gimnazjalnym/sz. podstawowej z przedmiotu obszaru wsparcia (kwalifikacja od najwyższej oceny)   

i zaświadczenia potwierdzającego status laureata olimpiady przedmiotowej z dziedziny odpowiadającej 

obszarowi merytorycznemu formy wsparcia.  



 
 

b) Kryteria szczegółowe do wszystkich form wsparcia, o których mowa w § 3 ust. 1: 

- ocena z przedmiotu odpowiadającemu obszarowi wsparcia na świadectwie szkolnym wydanym na 

koniec semestru  poprzedzającego rekrutację - kwalifikacja od najwyższej oceny; 

 - zaświadczenia o udziale w olimpiadach, konkursach z przedmiotu odpowiadającemu obszarowi 

wsparcia 

W przypadku większej liczby chętnych uczniów niż liczba wolnych miejsc na zajęcia on-line z 

przedmiotu odpowiadającemu obszarowi wsparcia o udziale w projekcie decydować będzie: 

etap I: wyższa ocena z przedmiotu odpowiadającemu obszarowi tematycznemu, jaką uczeń uzyskał na 

koniec semestru poprzedzającego rekrutację;  

celująca – 6 pkt. 

bardzo dobra – 5 pkt.  

dobra – 4 pkt.  

oceny niższe niż dobra nie będą brane pod uwagę, ich wartość pkt wynosi: 0  

etap II:  w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie – osiągnięcia w danym 

obszarze tematycznym (konkursy, olimpiady itp.) przy czym są one punktowane ze względu na zasięg 

danego konkursu/olimpiady: 

międzynarodowy – 5 pkt. 

ogólnopolski – 4 pkt. 

regionalny (wojewódzki) – 3 pkt. 

lokalny (gminny, powiatowy) – 2 pkt. 

szkolny – 1 pkt.  

etap III: w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na II etapie – najwyższa średnia ocen z 

pozostałych przedmiotów. 

Jeżeli po trzech etapach kandydaci nadal będą otrzymywać równe wyniki decyzja będzie należeć do 

nauczyciela prowadzącego dany przedmiot: na podstawie opinii na temat postępów w nauce ucznia – 

składanej pisemnie do SKR.  

2.  Uczniowie kwalifikowani będą do projektu na podstawie w/w kryteriów przez właściwą Szkolną 

Komisję Rekrutacyjną aż do wyczerpania limitu miejsc przewidzianych na poszczególne formy 

wsparcia.  

3.Uczniowie, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału  

w formach wsparcia wymienionych w § 3 ust.1, zostają umieszczeni na liście rezerwowej właściwej 

szkoły ponadpodstawowej, realizującej daną formę wsparcia. Jednak możliwość dołączenia do projektu 

w czasie jego trwania - z listy rezerwowej będzie uwarunkowana od dwóch czynników: możliwości 

uczestnictwa w 70% zajęć z danego przedmiotu oraz posiadania przez ucznia kompetencji 

pozwalających na przystąpienie do projektu w późniejszym etapie jego realizacji. Oba te czynniki będą 

weryfikowanie przez SKR w momencie zaistnienia takiej potrzeby. Czynnik frekwencji na min. 70% 

zajęć będzie wyliczany na podstawie zajęć już odbytych. Z kolei kompetencje będą badane za pomocom 

testu układanego i ocenianego przez nauczyciela odpowiedzialnego za realizację zajęć w szkole w 

danym obszarze. W ramach I etapu przyznawane będą punkty, gdzie za ocenę celującą - 6 pkt, bardzo 

dobrą - 5 pkt., za dobrą - 4 pkt. Oceny dostateczne i niższe nie będą brane pod uwagę. Na II etapie 

punkty wynikają z rangi konkursu: międzynarodowy - 5 pkt. ogólnopolski- 4 pkt. regionalny 

(wojewódzki) - 3 pkt. lokalny (gminny, powiatowy) - 2 pkt. szkolny – 1 pkt. 

4. Rekrutacja uczestników wszystkich form wsparcia będzie prowadzona z zachowaniem zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji. 



 
 

5. Proces rekrutacji jak i realizacja projektu musi opierać się o założenia polityki horyzontalnej UE dot. 

zasad równego dostępu dla osób niepełnosprawnych.  

6. Do projektu zostanie zakwalifikowana następująca liczba uczniów: 

a)    zajęcia z pracownikami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w obszarze 

tematycznym: matematyka - 15 uczniów ZSO w Myślenicach; 

b)   zajęcia z pracownikami akademickimi Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie w obszarze 
tematycznym: fizyka - 15 uczniów ZSO w Myślenicach;  

c)     zajęcia z pracownikami akademickimi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie  

w obszarze tematycznym: j. angielski  - 15 uczniów ZSO w Myślenicach; 

d)    zajęcia z pracownikami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w obszarze 
tematycznym: geografia - 15 uczniów ZSO w Myślenicach; 

e)    zajęcia z pracownikami akademickimi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 

w  obszarze tematycznym: j. angielski  - 15 uczniów ZSTE w Myślenicach; 

f)   koła naukowe – 8 uczniów na każde koło z danego obszaru tematycznego. 

 

§ 5 

Proces rekrutacji 

1.Rekrutacja prowadzona będzie, w każdej szkole rozdzielnie, przez Szkolne Komisje Rekrutacyjne 

(SKR) powołane na podstawie zarządzenia dyrektorów (ZSO i ZSTE) oraz na podstawie 

przygotowanego przez Beneficjenta (Powiat Myślenicki) Regulaminu Rekrutacji. Celem rekrutacji 

będzie wyłonienie grupy 15 uczniów w każdym z obszarów tematycznych, w których realizowane są 

zajęcia on-line oraz po jednej grupie – 8 osobowej grupie w każdym realizowanym kole naukowym. 

Przy czym jeden uczeń może brać udział jedynie w zajęciach w ramach jednego obszaru, maksymalnie 

w dwóch formach wsparcia (on-line i koło). Łącznie planuje się rekrutować przynajmniej 83 uczniów: 

68 w ZSO (60 w obszarze: fizyka, matematyka,  j. angielski i geografia i 8 do uczestnictwa w kole 

naukowym z j. niemieckiego), 15 w ZSTE (uczestniczących w zajęciach on-line  i kole z j. angielskiego) 

do form wsparcia wymienionych w § 3 ust. 1 rekrutacja przeprowadzana będzie w okresie 19 września 

do 30 września 2018 roku. 

2.Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w formach wsparcia wymienionych § 3 ust. 1 w  projekcie 

składają Formularz Zgłoszenia – stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z wymaganymi 

dokumentami wymienionymi w Formularzu Zgłoszenia w dniach 19 września do 30 września 2018 r. 

3.Komplet dokumentów rekrutacyjnych uczniowie przekazują do właściwego Sekretariatu: Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach, ul. Jagiellońska 8,  Zespołu Szkół Techniczno-

Ekonomicznych  w Myślenicach, ul. Żeromskiego 17  w terminie wymienionym w pkt 2.  

4. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane i będą przechowywane przez właściwego Dyrektora: 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach,  Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w 

Myślenicach  wraz z pozostałą dokumentacją zgromadzoną w ramach rekrutacji. 

5. Komisja Rekrutacyjna najpóźniej do dnia 30 września 2018 roku podejmuje decyzję 

o  zakwalifikowaniu do form wsparcia wymienionych w § 3 ust. 1, uczniów spełniających wymogi 

formalne, z uwzględnieniem kryteriów dodatkowych. Komisja ustala listę uczestników projektu 

zakwalifikowanych do form wsparcia wymienionych w § 3 ust. 1, oraz listę osób rezerwowych. 

Uczniowie zakwalifikowani do  form wsparcia wymienionych w § 3 ust. 1 , zostaną poinformowani o 

tym fakcie przez Przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej. 



 
6.Nadzór nad prawidłową rekrutacją sprawuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna. 

 

§ 6 

Ochrona danych osobowych 

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020”, jest Zarząd Województwa Małopolskiego 

stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31156 Kraków, adres 

do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (dalej zwanym IZ).  

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw 

rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (dalej zwanym Ministrem).  

3. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 1 i pkt 2 jest zgodne z prawem i 

spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) RODO – dane osobowe są 

niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020. 

4. Dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt. 1 oraz pkt. 2 będą przetwarzane wyłącznie w celu 

realizacji Programu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 

monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 

(RPO WM).  

5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji projektu i jego rozliczenia 

oraz do momentu zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego 2014-2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego w 

zależności od tego, która z tych dat nastąpi później1.  

6. Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją 

odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.  

7. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO.  

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.  

9. Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa.  

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.                                                            

11. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym 

przez ADO wskazanym w ust. 1, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: 

iodo@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.  

 12. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Załącznikiem nr 2 do regulaminu. 

13. Dokumenty rekrutacyjne, w tym kwestionariusze osobowe oraz dziennik zajęć przechowywane 

będą w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach, ul. Jagiellońska 8 oraz w Zespole Szkół 

Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach, ul. Żeromskiego 17. Dostęp do danych osobowych będą 

mieć jedynie osoby upoważnione.  



 
§ 7 

Prawa i obowiązki uczestników projektu 

1.Prawa i obowiązki osób uczestniczących w projekcie reguluje niniejszy regulamin. 

2.Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uczestniczą w formach wsparcia  

o których mowa w § 3 ust. 1 regulaminu nieodpłatnie. 

3.Osoby zakwalifikowane do udziału w formach wsparcia zobowiązane są do: 

a) podpisania „Deklaracji uczestnictwa w projekcie”, stanowiącej załącznik nr 2 do 

regulaminu   

b) podpisania „Oświadczenia uczestnika projektu” , stanowiącej załącznik nr 3 do 
regulaminu   

c) regularnego uczestnictwa w formach wsparcia – udział w minimum 24 godzinach  

- w wyznaczonych terminach,  
d) wypełnienia ankiet ewaluacyjnych. 

 

4. Każdy z uczestników zobowiązany jest do uczestnictwa w minimum 24 godzinach zajęć (na 30 godz.) 
zarówno zajęć on –line, jak i kół naukowych – wszelkie nieobecności muszą być usprawiedliwiane 

pisemnie i dotyczyć nagłych sytuacji losowych lub zdrowotnych. W sytuacji przekroczenia i 

nieusprawiedliwienia dopuszczalnej liczby godzin nieobecności, braku uczestnictwa, rezygnacji bądź 

skreślenia z listy uczestników projektu bądź z listy uczniów ZSO w Myślenicach lub ZSTE w 
Myślenicach, osobie takiej uczestnictwo w formie wsparcia nie zostanie zaliczone.   

 

5.Po zakończeniu zajęć na podstawie obecności, pozytywnego wyniku testu i ankiet badających poziom 
wiedzy, postaw i umiejętności – porównywanych z wynikami testu na wejściu i wyjściu z projektu – 

uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu opisywanej formy wsparcia. 

 

6. Skreślenia ucznia z listy uczestników projektu w przypadkach, o których mowa w ust.4 pkt dokonuje 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna wpisując jednocześnie na listę Beneficjentów Ostatecznych kolejną 

osobę z listy rezerwowej. 

7. Uczniowie, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 

lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczeni z udziału w projekcie. 

8.W przypadku rezygnacji osoby z uczestnictwa w danej formie wsparcia zostanie  

ona wykluczona z udziału w innych formach wsparcia. 

9. Osoby wpisane na listę rezerwową mogą zostać wybrane do udziału w formach wsparcia 

wymienionych  w § 3 ust. 1 pkt w przypadku, o których mowa w § 7 ust. 6. 

10. Po zakończeniu udziału w danej formie wsparcia i spełnieniu kryterium frekwencji  opisanego w   § 

7 ust. 4 uczestnicy projektu, na podstawie pozytywnego wyniku testu i ankiety, badających poziom 

wiedzy, umiejętności i postaw  (poprzez porównanie wyników ankiet i testów przeprowadzonych na 

wejściu i wyjściu w projekcie), otrzymują zaświadczenie o ukończeniu danej formy wsparcia. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1.Regulamin uczestnictwa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2.Beneficjent projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie  

lub wprowadzenia dodatkowych postanowień. 

3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu. 


