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§ 1

DEFINICJE
Ilekroć w Regulaminie pojawia się wyrażenie:

1. Projekt  –  chodzi  o  projekt  „Kluczowe  kompetencje  to  podstawa!” realizowany  w  ramach  Programu 
Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Działanie  9.1.  „Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i zapewnienie  wysokiej 
jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w systemie  oświaty”,  Poddziałanie  9.1.2.  „Wyrównywanie  szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji  oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 
edukacyjnych”, który  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

2. Beneficjent  lub Lider Projektu – chodzi o Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, ul.  
Janiny Woynarowskiej 1 –Lider Projektu.

3. Partner - Gmina Babice oraz Gmina Trzebinia , których jednostki podległe uczestniczą w realizacji projektu.

4. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac Na 
Stawach 1, 30-107 Kraków.

5. Instytucja uczestnicząca – Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Babice oraz Gminę Trzebinia, tj.:
Szkoła Podstawowa w Babicach
Szkoła Podstawowa w Zagórzu
Szkoła Podstawowa w Jankowicach
Szkoła Podstawowa w Rozkochowie,
Szkoła Podstawowa w Mętkowie
Szkoła Podstawowa w Bolęcinie
Szkoła Podstawowa w Młoszowej
Szkoła Podstawowa w Dulowej
Szkoła Podstawowa w Myślachowicach
Szkoła Podstawowa w Psarach
Szkoła Podstawowa w Lgocie

6. Uczestnicy/czki  –nauczyciele/lki  i uczniowie  w/w szkół  podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę Babice  
i Gminę Trzebinia.

7. Komisja  Rekrutacyjna  –  komisja  powołana  przez  Koordynatora  projektu  w celu  przeprowadzenia  rekrutacji 
Uczestników.  W  skład  Komisji  wchodzą:  Koordynator  projektu  i Koordynatorzy  Szkolni  (właściwi  dla 
konkretnej szkoły podstawowej).

§ 2

INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w 
projekcie  „Kluczowe  kompetencje  to  podstawa!”  realizowanym  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał 
Ludzki, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

2. Projekt skierowany jest do 370 uczniów i uczennic z 5 szkół podstawowych z terenu Gminy Babice oraz 6 szkół 
podstawowych z terenu Gminy Trzebinia. 
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3. Głównym  celem projektu  jest  podniesienie  jakości  edukacji  w 11  szkołach  podstawowych  z  terenu  Gminy 
Babice i Gminy Trzebinia zlokalizowanych na terenach wiejskich oraz zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 
i  uczennic  poprzez  wdrożenie  programów  rozwojowych  w  tych  szkołach  w  okresie  od  01.08.2013r.  do 
30.06.2015r.

4. Siedziba Lidera projektu oraz Biura projektu mieści się w Chrzanowie, ul. Janiny Woynarowskiej 1.

5. Rekrutacja odbywa się kilkakrotnie w ramach projektu. Termin rekrutacji zależy od formy wsparcia oferowanej 
w ramach projektu:

rekrutacja nauczycieli/lek na szkolenie „Innowacyjne metody nauczania i oceniania”: 

wrzesień 2013 r.

rekrutacja uczniów/uczennic do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych: 

I edycja – wrzesień 2013r.

II edycja – wrzesień 2014r.

rekrutacja uczniów/uczennic do zajęć rozwijających kompetencje kluczowe: 

I edycja – wrzesień 2013r.,

II edycja – wrzesień 2014r.

2. Udział w projekcie jest bezpłatny.

3. Warunkiem udziału w projekcie jest dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych stanowiących załączniki 
do regulaminu w zakres, którego wchodzi:

Formularz zgłoszeniowy,
Deklaracja uczestnictwa,
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
Zgoda rodzica/opiekuna na uczestnictwo dziecka w projekcie (nie dotyczy nauczycieli/nauczycielek 

uczestniczących w projekcie)

§ 3

UCZESTNICY PROJEKTU I PROCES REKRUTACJI

1. Instytucją  uczestniczącą mogą być  następujące podmioty spełniające kryteria  formalne,  tj.  posiadające  status 
jednostki podległej, której organem prowadzącym jest Gmina Babice lub Gmina Trzebinia.

2. Rekrutacja składać się będzie z dwóch etapów:

I etap: formalny – polegający na sprawdzeniu kwalifikowania się uczestnika/czki do projektu.

II etap: merytoryczny – spełnienie właściwych kryteriów rekrutacyjnych zgodnie z zapisami §3 pkt 5.

3. Uczestnikiem/Uczestniczką  mogą  być  następujące  podmioty,  które  spełniają  kryteria  formalne  dla 
poszczególnych grup:

a) Nauczyciele/lki:
Kryterium formalne:
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zamieszkiwanie w Małopolsce i zatrudnienie w co najmniej jednej ze szkół podstawowych 
uczestniczących w Projekcie,

nauczanie przedmiotów: matematycznych i/lub przyrodniczych i/lub informatycznych.

b) Uczniowie szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Babice lub Gminę Trzebinia (Szkoła 
Podstawowa w Babicach, w Zagórzu, w Jankowicach, w Rozkochowie, w Mętkowie, w Bolęcinie, 
w Młoszowej, w Dulowej, w Myślachowicach,. w Psarach, w Lgocie):
Kryterium formalne:

zamieszkiwanie  w  Małopolsce  i uczęszczanie  do  co  najmniej  jednej  ze  szkół 
podstawowych uczestniczących w Projekcie.

2. Po spełnieniu kryteriów formalnych,  ocenie  podlegają  kryteria  merytoryczne.  Ocena  polega  na  zsumowaniu 
punktów przyznanych w procesie oceny merytorycznej, wg kryteriów wymienionych w §3 pkt. 3. Na podstawie 
punktacji  tworzona  jest  lista  rankingowa  osobna  dla  każdej  szkoły  podstawowej.  Do  projektu  zostają  
zakwalifikowane osoby z najwyższą  liczbą punktów w każdej  szkole podstawowej.  Gdyby proces  punktacji  
okazał się niewystarczająco decydującym kryterium staje się kolejność zgłoszenia.

3. Podstawowe kryteria merytoryczne dostosowane zostały do konkretnych form wsparcia tj.:

a) w przypadku zajęć  dydaktyczno-wyrównawczych: matematycznych, językowych, przyrodniczych 

przyznaje się punktację wg następujących kryteriów:

o oceną z j.ang./matematyki/przyrody  w 5 klasie:

 dopuszczająca: + 3pkt,

 dostateczna: +2 pkt,

o chłopcy: +2pkt

b) w przypadku zajęć rozwijających kompetencje: językowe, informatyczne, matematyczne, - przyznaje 

się punktację wg następujących kryteriów:

o oceną z danego przedmiotu (a w przypadku zajęć dziennikarskich z przedmiotu język polski) 

w poprzedniej klasie:

 dobra: + 4pkt,

 bardzo dobra: +3 pkt,

 celująca: +2pkt.

c) w  przypadku  zajęć  rozwijających  kompetencje:  dziennikarskie,  -  przyznaje  się  punktację  

wg następujących kryteriów:

o oceną z języka polskiego w poprzedniej klasie:

 dobra: + 4pkt,
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 bardzo dobra: +3 pkt,

 celująca: +2pkt.

d) w  przypadku  zajęć  rozwijających  kompetencje  taneczne  –  o  wyborze  decyduje  sprawdzian 

predyspozycji:  skoczności,  koordynacji  ruchowej,  poczucia  rytmu,  który  przeprowadza  podmiot 
prowadzący zajęcia.

e) w przypadku zajęć rozwijających kompetencje  z nowoczesnych metod uczenia się  – pierwszeństwo 

mają uczniowie/uczennice ze średnią ocen z poprzedniej klasy pomiędzy notą: 2,0-3,5.

f) w  przypadku  zajęć  rozwijających  kompetencje:  przyrodnicze  -  przyznaje  się  punktację  wg 

następujących kryteriów:

o oceną z danego przedmiotu w poprzedniej klasie:

 dobra: + 4pkt,

 bardzo dobra: +3 pkt,

 celująca: +2pkt.

4. Zajęcia  rozwijające  kompetencje  zawarte  w  pkt.5  będą  realizowane  przez  następujące  Szkoły  Podstawowe 

biorące udział w Projekcie według poniższego podziału:

-  pkt.5 a) – wszystkie Szkoły Podstawowe ujęte w §1 pkt.5, z wyjątkiem SP w Jankowicach która nie bierze 
udziału w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych z języka angielskiego.

-  pkt.5 b) – wszystkie Szkoły Podstawowe ujęte w §1 pkt.5.

-  pkt.5 c) – SP Babice, SP Zagórze, SP Młoszowa, SP Myślachowice, SP Dulowa, SP Bolęcin

-  pkt.  d)  do f)   –  SP Bolęcin,  SP Jankowice,  SP Dulowa,  SP Myślachowice,  SP Młoszowa,  SP Zagórze,  
SP Babice.
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5. W  przypadku  większej  liczby  chętnych  mimo zastosowania  w/w kryteriów  formalnych  i  merytorycznych,  
o wyborze do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Do uczestnictwa w zadaniu „Innowacyjne metody nauczania i oceniania” Nauczycieli/ki delegują Dyrektorzy 
Szkół na następujących zasadach:

a) Po 3 Nauczycieli  (1-  przyroda,  1-  matematyka,  1  –  informatyka)  ze  SP w Babicach,  Zagórzu, 
Młoszowej, Myślachowicach, Dulowej, Bolęcinie, Jankowicach

b) Po  2  Nauczycieli  (1  –informatyka,  1  –  matematyka)  ze  SP  w  Mętkowie,  Lgocie,  Psarach  
i Rozkochowie.

7. Uczestnik/czka  zakwalifikowany  do  udziału  w  projekcie  najpóźniej  w  dniu  rozpoczęcia  pierwszej  formy 
wsparcia oddaje podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego Deklarację uczestnictwa w projekcie. 

8. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wyklucza możliwość uczestnictwa w projekcie.

9. Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy Beneficjentów Ostatecznych  
w przypadku:

samodzielnej rezygnacji uczestnika na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego,
rezygnacji z nauki w szkole biorącej udział w projekcie,
w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia ponad 20% zajęć.

10. Skreślenia z listy Beneficjentów Ostatecznych dokonuje Koordynator projektu wskazując równocześnie pierwszą 
w kolejności osobę z listy rezerwowej, która kwalifikuje się do udziału w projekcie.

11. Proces  rekrutacji  prowadzony  jest  zgodnie  z  zasadą  równości  szans  ze  względu  na  wiek,  płeć,  
niepełnosprawność. 

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy  regulamin  dostępny  jest  w  Biurze  projektu,  siedzibie  Gminy  Babice  i Gminy  Trzebinia oraz  w 
zakładce internetowej projektu na stronie www.tozch.edu.pl 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2013r.

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

4. Wszelkie kwestie sporne związane z interpretacją regulaminu rozstrzyga Koordynator Projektu.

5. Załączniki do regulaminu:
 Formularz zgłoszeniowy,
 Deklaracja uczestnictwa,
 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
 Zgoda na uczestnictwo podopiecznego w projekcie.
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