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REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE  

„Uniwersytet Małego Naukowca - wiedza - ciekawość - pasja” 

 

realizowanym przez Uniwersytet Pedagogiczny 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

w ramach 

 

Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

  

§1 

Definicje 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o poniższych terminach, należy przez to rozumieć:  

Projekt – Projekt „Uniwersytet Małego Naukowca - wiedza - ciekawość - pasja” nr POWR.03.01.00-

00-U080/17 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III. 

Szkolnictwo  wyższe dla  gospodarki  i  rozwoju, Działanie: Priorytet 3.1 Kompetencje w szkolnictwie 

wyższym, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego; 

Uniwersytet, UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej  w Krakowie;  

Kandydatka/Kandydat – uczennica/ uczeń ubiegająca/-y się o zakwalifikowanie do udziału 

w projekcie na podstawie zasad określonych w Regulaminie;  

Uczestniczka/ Uczestnik Projektu - osoba, która spełniła warunki rekrutacji i przystąpiła do Projektu;  

Biuro Projektu – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,  

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 170B. 

Komisja Rekrutacyjna – zespół osób weryfikujących dokumenty aplikacyjne, dokonujących oceny  

spełniania  formalnych  i  merytorycznych  kryteriów  kwalifikacji  kandydata  oraz zatwierdzających 

listy Uczestników/-czek  projektu (odrębne zespoły na każdej ze Szkół); w skład każdej Komisji 

wchodzi dwóch pracowników Uniwersytetu realizujących Projekt oraz jeden przedstawiciel Szkoły. 
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§2 

Cele projektu 

1. Celem projektu jest rozwój umiejętności dzieci ze szkół podstawowych (kl. I – VII) z zakresu 
kreatywności, uczenia się, krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Ich rodzice nabędą 
kompetencje wychowawcze związane ze stymulowaniem zainteresowań i pasji oraz umiejętności 
społecznych dziecka.  

2. Realizacja celu określonego w ust. 1 przyczyni się do rozwoju oferty Uniwersytetu w zakresie 
realizacji trzeciej misji – pogłębienie współpracy z otoczeniem oraz integracja lokalnej 
społeczności wokół ośrodka akademickiego jakim jest UP. Pozwoli ona również na stworzenie 
"społeczności młodych naukowców" i objęcie jej merytorycznym wsparciem powołanego w UP 
"Uniwersytetu Małego Naukowca" (UniMaN).   

 

§3 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie realizowanym przez 

Uniwersytet pn.  „Uniwersytet Małego Naukowca - wiedza - ciekawość - pasja”,  współfinansowanym 

przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 

Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

2. Organizatorem rekrutacji oraz podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu jest  

Uniwersytet. 

3. Projekt realizowany jest od 3 września 2018 r. do 31 marca 2020 r.   

4. Projekt, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, realizowany jest w Uniwersytecie 

oraz trzech szkołach podstawowych zlokalizowanych w Krakowie. 

5. Uczestnikami Projektu są Uczennice/ Uczniowie klas I-VII (osoby w wieku od 6 do 16 roku życia) ze 

Szkół:  

 Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi nr 162 w Krakowie, ul. Stojałowskiego 31, 30-

611 Kraków; 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie, ul. Czarnogórska 14, 30-

638 Kraków; 

 Szkoła Podstawowa nr 58 w Krakowie, ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków 

oraz ich rodzice/ opiekunowie prawni zainteresowani rozwojem umiejętności i kompetencji, 

o których mowa w §2 ust. 1. 
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6. Zajęcia będą odbywać się poza obowiązkowymi zajęciami szkolnymi. 

7. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji należy do Komisji Rekrutacyjnych. 

8. W projekcie realizowane są zajęcia o charakterze fakultatywnym, w oparciu o Autorski program 

kursu opracowany przez pracowników naukowo – dydaktycznych Uniwersytetu, obejmujące: 

• organizację i przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci w dwóch 
grupach wiekowych: I (kl. 1-3) i II (kl. 4-7), 

• organizację i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci 
w grupie wiekowej I i II, 

• organizację i przeprowadzenie warsztatów twórczego myślenia dla dzieci w grupie 
wiekowej I i II, 

• organizację i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci w grupie 
wiekowej I i II, 

• organizację i przeprowadzenie zajęć podczas wydarzenia "Dzień na Uniwersytecie", 
• organizację i przeprowadzenie "Uniwersyteckiego Festiwalu Nauki i Sztuki 

Dziecięcej", 
• organizację i przeprowadzenie seminarium naukowego "Pasja naukowa dziecka - 

młodego odkrywcy", 
• organizację i przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych dla rodziców w zakresie 

wsparcia kompetencji wychowawczych związanych z rozwijaniem umiejętności społecznych 
dziecka, 

• organizację i przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych dla rodziców w zakresie 
wsparcia kompetencji wychowawczych związanych ze stymulowaniem zainteresowań i pasji 
dziecka, 

• organizację i przeprowadzenie wykładów dla rodziców w zakresie wspierania 
kompetencji wychowawczych zw. ze stymulowaniem zainteresowań i pasji oraz umiejętności 
społecznych dziecka. 

9. Limit miejsc przewidziany w projekcie wynosi 120 osób (60 osób – Uczennice/ Uczniowie Szkół 
uczestniczących w Projekcie + 60 os. – rodzice/ opiekunowie prawni Uczennic/ Uczniów). 
W poszczególnych Szkołach limity miejsc kształtują się następująco: 

 

 w Szkole Podstawowej z Oddz. Integracyjnymi nr 162 w Krakowie - 40 osób 
 

Uczennice/ Uczniowie Szkoły 
Rodzice/ opiekunowie prawni  

Uczennic/ Uczniów Szkoły 

20 osób 

- 10 osób z grupy wiekowej I (kl. 1-3), 
w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn, 
- 10 osób z grupy wiekowej II (kl. 4-7) 
w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn, 

20 osób 
w tym 10 kobiet  

i 10 mężczyzn 

 

 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie - 40 osób  

Uczennice/ Uczniowie Szkoły Rodzice/ opiekunowie prawni  
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Uczennic/ Uczniów Szkoły 

20 osób 

- 10 osób z grupy wiekowej I (kl. 1-3), 
w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn, 
- 10 osób z grupy wiekowej II (kl. 4-7) 
w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn, 

20 osób 
w tym 10 kobiet  

i 10 mężczyzn 

 

 w Szkole Podstawowej nr 58 w Krakowie, ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków - 40 osób 
 

Uczennice/ Uczniowie Szkoły 
Rodzice/ opiekunowie prawni  

Uczennic/ Uczniów Szkoły 

20 osób 

- 10 osób z grupy wiekowej I (kl. 1-3), 
w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn, 
- 10 osób z grupy wiekowej II (kl. 4-7) 
w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn, 

20 osób 
w tym 10 kobiet  

i 10 mężczyzn 
 

 
10. Rekrutacja do Projektu odbędzie się jednokrotnie w ramach Projektu: wrzesień -październik 
2018r. lub do wyczerpania limitu miejsc. 
 
 

§4 

Zasady rekrutacji Uczestników Projektu 

1. Rekrutacja Uczestników Projektu będzie poprzedzona spotkaniami informacyjno-
konsultacyjnymi na terenie Szkół.  
2. O przyjęcie do Projektu mogą ubiegać się Uczennice/ Uczniowie Szkół spełniający wymagania 
określone w § 3 ust. 5 oraz § 4 ust. 6 pod warunkiem złożenia w wyznaczonym terminie kompletu 
dokumentów:  

 wypełnionej pismem komputerowym lub czytelnie pismem drukowanym Karty 

zgłoszeniowej, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;   

 kopii legitymacji szkolnej (dwustronna);  

 kopii orzeczenia o niepełnosprawności potwierdzonej za zgodność z oryginałem (w celu 

potwierdzenia niepełnosprawności - jeśli dotyczy); 

 podpisanej Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na potrzeby 

procesu rekrutacji do Projektu stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

3. Zgłoszenia niezawierające kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 2, jak również zgłoszenia 

zawierające błędnie wypełnione Karty zgłoszenia, podlegają odrzuceniu.  

4. Dokumenty należy składać:   

 osobiście po spotkaniach konsultacyjno-informacyjnych pracowników naukowo – 

dydaktycznych z rodzicami lub  

 w sekretariacie Szkoły lub  
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 za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres e-mail: bfu@up.krakow.pl - skany w/w 

dokumentów (pliki muszą być zaszyfrowane).  

5. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna.  

6. Kandydatki/ Kandydaci do Projektu będą podlegały/-li następującym etapom rekrutacji:  

1) Etap I – formalny – weryfikujący poprawność i kompletność zgłoszenia, jak również 

potwierdzający, iż Kandydatka/ Kandydat należy do grupy docelowej, do której skierowany jest 

projekt – zgłoszenia niespełniające ww. wymogów będą odrzucane bez przekazywania ich do oceny 

merytorycznej; 

 2) Etap II – merytoryczny, składający się z:  

a) przeprowadzenia testu myślenia twórczego TCT-DP K. Urbana i H. Jellena w terminach 

uzgodnionych i podanych podczas spotkań konsultacyjno-informacyjnych z rodzicami, 

b) oceny testu myślenia twórczego TCT-DP K. Urbana i H. Jellena według punktacji kryteriów 

zamieszczonych w podręczniku do testu (TCT-DP - Rysunkowy Test Twórczego Myślenia; Matczak, 

Jaworowska, Stańczak, 2000), łącznie od 0 – 72 punktów. 

7. Komisje Rekrutacyjne kwalifikują Kandydatki i Kandydatów do Projektu w kolejności zgodnej z listą 

rankingową sporządzoną w oparciu o powyższą punktację, osobną dla każdej ze Szkół. 

8.  W przypadku uzyskania przez dwie/dwóch lub więcej Uczennic/ Uczniów takiej samej liczby 

punktów o przyjęciu do Projektu decydują Komisje Rekrutacyjne na podstawie rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

9. Komisje Rekrutacyjne sporządzają ze swojej pracy protokoły potwierdzające wybór uczestników 

oraz listy rankingowe: 

 Listę podstawową – obejmującą Uczennice/ Uczniów zakwalifikowane/-ych do udziału 

w Projekcie, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, 

 Listę rezerwową – obejmującą Uczennice/ Uczniów spełniających kryteria formalne, których 

z powodu braku miejsc nie zakwalifikowano do udziału w Projekcie, oddzielnie dla kobiet 

i mężczyzn.   

10. W przypadku braku chętnych lub zbyt małej liczby osób zainteresowanych uczestnictwem 

w Projekcie zostaną przeprowadzone dodatkowe rozmowy motywacyjne z Uczennicami i Uczniami 

Szkoły, wskazujące na pozytywne efekty udziału w Projekcie oraz rekrutacja uzupełniająca. 

11. Zakwalifikowanie Uczennicy/ Ucznia (dziecka) do Projektu będzie równoznaczne z przyjęciem do 

Projektu jednego z jego rodziców/opiekunów prawnych. 
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§5 

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Warunkiem udziału w Projekcie jest: 

 wyrażenie przez rodzica lub opiekuna prawnego zgody na udział Uczennicy/ 

Ucznia w Projekcie oraz na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku polegające na 

zamieszczeniu zdjęć Uczestniczki/ Uczestnika Projektu wykonywanych podczas zajęć 

zaplanowanych w Projekcie w materiałach informacyjnych i promocyjnych Uniwersytetu, 

w tym na stronie internetowej Projektu oraz 

 złożenia w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów rekrutacyjnych, tj.: 

 Deklaracji uczestnictwa w Projekcie, której wzór stanowi Załącznik nr 3 (dla dziecka 

i rodzica/ opiekuna prawnego biorącego udział w Projekcie) do niniejszego 

Regulaminu,  

 Oświadczenia o zgodach na przetwarzanie danych osobowych i innych 

wymaganiach: Załącznik nr 4 (dla dziecka i rodzica/ opiekuna prawnego biorącego 

udział w Projekcie) do niniejszego Regulaminu, 

 Kwestionariusza osobowego Uczestnika Projektu (Załącznik nr 5a (dla dziecka) 

i Załącznik nr 5 b (dla rodzica/ opiekuna prawnego biorącego udział w Projekcie) do 

niniejszego Regulaminu). 

2. Uczestnicy Projektu (dzieci i rodzice/ opiekunowie prawni) zobowiązani są do:  

a) regularnego uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach Projektu,  

b) potwierdzania uczestnictwa w zajęciach przez podpisywanie list obecności,  

c) wypełniania testów kompetencji,  

d) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych,  

e) przestrzegania niniejszego Regulaminu,  

f) przestrzegania wewnętrznych regulaminów, ustalonego porządku pracy i przepisów 

przeciwpożarowych oraz zasad BHP obowiązujących w Uniwersytecie i w Szkole. 

3. Rodzic/opiekun prawny ponosi prawną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających 

z Deklaracji uczestnictwa w Projekcie. 

4. Uczestnicy Projektu deklarują udział w zajęciach na poziomie min. 60%  zajęć zaplanowanych 

w harmonogramie Projektu.  
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5. Uczestnicy Projektu (dzieci) otrzymają Indeks oraz Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo 

w Projekcie po jego zakończeniu (dzieci i rodzice/ opiekunowie prawni) pod warunkiem wykazania 

wzrostu kompetencji (uzyskanie w post-teście wyniku wyższego niż w pre-teście) oraz utrzymaniu 

frekwencji na poziomie min. 60% zajęć zaplanowanych w harmonogramie Projektu. 

6. W uzasadnionych przypadkach, dla Uczestniczek/ Uczestników, którzy nie wzięli udziału 

w minimum 60%  zajęć zaplanowanych w harmonogramie w Projekcie na skutek wypadków 

losowych, po konsultacjach pracowników naukowo – dydaktycznych Uniwersytetu z Dyrektorem 

Szkoły, istnieje możliwość uzupełnienia wiedzy w ramach konsultacji indywidualnych. 

   

§6 

Postanowienia  końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 września 2018 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji 

Projektu.  

2. Aktualna treść Regulaminu wraz z załącznikami znajduje się w Biurze Projektu, na stronie 

internetowej Projektu ( https://projekty.up.krakow.pl/projekty-realizowane/uniwersytet-malego-

naukowca-wiedza-ciekawosc-pasja/ ) oraz w Szkołach uczestniczących w Projekcie.  

3. W uzasadnionych przypadkach Regulamin może ulec zmianie. Zmiana taka wymaga formy 

pisemnej w postaci Aneksu.  

4. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do decydowania w sprawach nieuregulowanych niniejszym 

Regulaminem oraz sytuacjach spornych w oparciu o przepisy prawa powszechnego oraz wewnętrzne 

regulacje Uniwersytetu. 

5. Wszelkie zastrzeżenia należy zgłaszać do Biura Projektu: 

 telefonicznie: (12) 662 64 09, 662 63 92  i/ lub 

 pocztą elektroniczną na adres: bfu@up.krakow.pl 
 

6. Niniejszy Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn. 

 

https://projekty.up.krakow.pl/projekty-realizowane/uniwersytet-malego-naukowca-wiedza-ciekawosc-pasja/
https://projekty.up.krakow.pl/projekty-realizowane/uniwersytet-malego-naukowca-wiedza-ciekawosc-pasja/
mailto:bfu@up.krakow.pl

