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REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE  

„Akademia Mediacji Rówieśniczych” 

 

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 „Akademia mediatora rówieśniczego” nr POWR.03.01.00-00-U074/17 

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 – realizator projektu; Biuro Projektu – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 170b;  

 Umowa o dofinansowanie projektu – umowa nr POWR.03.01.00-00-EFI03/16 zawarta 

dnia 14.08.2018r. przez Uniwersytet z instytucją pośredniczącą, określająca zasady 

realizacji projektu oraz jego dofinansowania w ramach programu;  

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

udziału w projekcie na podstawie zasad określonych w Regulaminie;  

 Uczestniczka/ uczestnik projektu – uczeń/uczennica zakwalifikowany/a do udziału w 

projekcie na podstawie zasad określonych w Regulaminie;  

 Komisja Rekrutacyjna – zespół osób weryfikujących dokumenty aplikacyjne, 

dokonujących oceny spełniania formalnych i merytorycznych kryteriów kwalifikacji 

kandydata oraz zatwierdzających listy Uczestników/-czek projektu (jeden zespół we 

wszystkich Szkołach); w skład Komisji wchodzą pracownicy Uniwersytetu realizujący 

Projekt oraz przedstawiciele Szkoły.   
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§2 

 Cele projektu 

 

1. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji ogólnorozwojowych wśród uczennic i 

uczniów szkół podstawowych poprzez wzmocnienie ich kompetencji mediacyjnych, 

kompetencji z zakresu innowacyjności, kreatywności, krytycznego myślenia, 

rozwiązywania problemów, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska 

pracy.  

2. Realizacja celu określonego w ust. 1 przyczyni się do rozwoju oferty Uniwersytetu w 

zakresie realizacji trzeciej misji – pogłębienie współpracy z otoczeniem i pracy na rzecz 

społeczności i celu szczegółowego POWR "Podniesienie kompetencji osób 

uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom 

gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa"  

 

§3  

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

realizowanym przez Uniwersytet, pn. „Akademia Mediacji Rówieśniczych”, 

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 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. w 2 edycjach:  

 I edycja: 01.09.2018r. – 30.06.2019r.;  II edycja: 01.09.2019r. – 30.06.2020r. 

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

dziesięciu szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie  województwa 

małopolskiego.  

1) Szkoła Podstawowa nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie  

2) Szkoła Podstawowa nr 93 im. Lucjana Rydla w Krakowie  

3) Szkoła Podstawowa nr 12 im. Janusza Korczaka w Krakowie  

4) Szkoła Podstawowa nr 31 im . dr Henryka Jordana w Krakowie 

5) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach  

6) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętego Józefa w Kaszowie  

7) Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach  

8) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach  

9) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Brzeziu  

10) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki we Wieliczce  
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5. Uczestnikami Projektu są uczniowie/uczennice klas VI-VII w wieku od 11 do 14 roku 

życia, będące w dniu przyjęcia do projektu uczennicami i uczniami w/w szkół, 

zainteresowane rozwojem kompetencji z zakresu innowacyjności, kreatywności, 

krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz umiejętności pracy zespołowej 

w kontekście środowiska pracy. w ramach Akademii Mediacji  Rówieśniczych.  

6. Zajęcia będą odbywać się poza obowiązkowymi zajęciami szkolnymi.  

7. Miejscem realizacji zajęć będą sale lekcyjne szkół uczestniczących w Projekcie i/lub 

sale Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 

8. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji należy do Komisji Rekrutacyjnej.  

9. W projekcie realizowane są zajęcia o charakterze fakultatywnym przez 2 semestry 

szkolne dla każdej edycji (po 40 godzin lekcyjnych/ rok szkolny) w oparciu o Autorski 

program kursu Mediacji Rówieśniczych w szkołach podstawowych opracowany przez 

pracowników naukowo – dydaktycznych Uniwersytetu zgodnie z informacjami 

zawartymi we wniosku o dofinansowanie Projektu  

10. Limit miejsc przewidziany w projekcie wynosi 250 osób łącznie w obu edycjach. W 

poszczególnych szkołach limity miejsc wynoszą po 25 osób w każdej szkole.  

11. Uczennica lub uczeń Szkoły może uczestniczyć w zajęciach realizowanych w projekcie 

tylko 1 raz w ramach obu edycji.  

12. Rekrutacja do Projektu odbędzie się dwukrotnie w ramach Projektu: a. I edycja – na 

rok szkolny 2018/2019: wrzesień – październik 2018r. lub do wyczerpania limitu 

miejsc, b. II edycja – na rok szkolny 2019/2020: wrzesień – październik 2019r. lub do 

wyczerpania limitu miejsc.  

 

§4  

Zasady rekrutacji uczestników projektu 

 

1. Rekrutacja uczestników Projektu będzie poprzedzona spotkaniami informacyjno-

konsultacyjnymi na terenie szkoły informującymi o zasadach realizacji projektu.  

2. O przyjęcie do Projektu mogą ubiegać się Uczniowie szkół, o których mowa w § 3 ust. 

4, spełniający wymagania określone w §3 ust. 5 oraz §4 ust. 5 pod warunkiem 

złożenia w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów:  

a)  wypełniony pismem komputerowym lub czytelnie pismem drukowanym 

Formularz zgłoszeniowy podpisany przez rodzica (załącznik nr 1 ),  

b) kopii legitymacji szkolnej (dwustronnej) 

c) kopii orzeczenia o niepełnosprawności (w celu potwierdzenia niepełnosprawności 

- jeśli dotyczy).  

d)  podpisanej Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych 

na potrzeby procesu rekrutacji do Projektu stanowiącej Załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu. 
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3. Zgłoszenia niezawierające kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 2, jak 

również zgłoszenia zawierające błędnie wypełnione formularze zgłoszenia, podlegają 

odrzuceniu Dokumenty należy składać:  

a) osobiście na spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym w Szkole lub 

b) w sekretariacie Szkoły lub 

c) w Biurze Projektu w godzinach od 6.30 – 15.30 lub  

d) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bfu@up.krakow.pl – 

skany w/w podpisanych dokumentów (pliki muszą być zaszyfrowane)  

4. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna.  

5. Rekrutacja do Projektu przebiega następująco:  

1) I etap – 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) II etap – merytoryczny – składających się z:  

a) przeprowadzenie testu predyspozycji medialnych (minimum średni wynik 

pretestu kompetencji mediacyjnych wg punktacji 1-4,5 (niski), 5-10 (średni), 10,5 

– 15 (wysoki); 

a) oceny motywacji do udziału w Projekcie, w tym osiągnięcia Kandydatki i 

Kandydata w ocena z zachowania w roku poprzednim (0-15 pkt). Kandydatka lub 

Kandydat podaje krótką informację o tym dlaczego chce wziąć udział w Projekcie,  

uwzględniona tu będzie wskazuje również dotychczasową aktywność 

pozalekcyjna i zainteresowania Komisja Rekrutacyjna ocenia stopień motywacji 

przyznając punkty według następującej skali:  bardzo wysoka motywacja (13-15 

pkt.),  wysoka motywacja (8-12 pkt.),  zadowalająca motywacja (5-7 pkt.),  

motywacja poniżej poziomu zadawalającego (1-4 pkt.),  brak opisu motywacji (0 

pkt.).  

b) weryfikacji zamieszkania na terenie wiejskim (5 pkt- jeśli dotyczy)  

c) weryfikacji orzeczenia o niepełnosprawności (5 pkt – jeśli dotyczy) 

3) III etap- w przypadku zbyt dużej ilości chętnych decyduje najwyższa średnia z 

ostatniego zakończonego roku szkolnego.  

4) W ramach realizacji projektu co najmniej 50% osób biorących udziału w projekcie 

będzie zamieszkiwać na wsi.  

5) W ramach realizacji projektu co najmniej 2% osób biorących udziału w projekcie 

będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami.  

6. Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje Kandydatki i Kandydatów do Projektu w kolejności 

zgodnej z listą rankingową sporządzoną w oparciu o powyższą punktację.  

7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów takiej samej liczby punktów o 

przyjęciu do Projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie rozmowy 

kwalifikacyjnej.  
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8. Na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego zostaną stworzone 

listy:  Lista podstawowa – obejmująca uczennice/ uczniów zakwalifikowane/-ych do 

udziału w projekcie, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn,  Lista rezerwowa – 

obejmująca uczennice/ uczniów spełniających kryteria formalne, których z powodu 

braku miejsc nie zakwalifikowano do udziału w projekcie, oddzielnie dla kobiet i 

mężczyzn.  

9. Informacje o wynikach rekrutacji umieszczone zostaną na stronie internetowej 

Uniwersytetu oraz w uzgodnionych miejscach w Szkole (m.in. tablice, witryny).  

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.  

 

 

§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, (Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu),  

 Oświadczenia o zgodach na przetwarzanie danych osobowych i innych 

wymaganiach (Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu), 

 Kwestionariusza osobowego Uczestnika Projektu (Załącznik nr 5 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. 
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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. 

5. Uczestnicy Projektu (dzieci) otrzymają Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo 

w Projekcie po jego zakończeniu 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 1 września 2018 r. i obowiązuje przez cały okres 

realizacji Projektu.  

2. Aktualna treść Regulaminu wraz z wzorami dokumentów znajduje się w Biurze 

Projektu i na stronie internetowej Uniwersytetu: www.up.krakow.pl oraz w szkołach 

uczestniczących w Projekcie.  

3. Regulamin, w uzasadnionych przypadkach, 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. 

mailto:bfu@up.krakow.pl

