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Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie 

pn. „Eksploratorium Twórczej Matematyki” 

realizowanym przez Uniwersytet Pedagogiczny 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  

w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym  

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 
 

tekst jednolity 

 

uwzględniający zmiany wprowadzone  

Aneksem nr1 z dnia 28 września 2018 r. 
 

 
 

§ 1 
 

Definicje 

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

 

Projekt – Projekt „Eksploratorium Twórczej Matematyki” nr POWR.03.01.00-00-U126/17 

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 – 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 WND-POWR.03.01.00-00-U126/17-00 

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

realizacji projektu oraz jego dofinansowania w ramach programu;  

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

udziału w projekcie na podstawie zasad określonych w Regulaminie;  

Uczestniczka/ uczestnik projektu – uczeń/uczennica, rodzic 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. Nadzór nad Komisją 

sprawuje Koordynator Projektu. 
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§2 
 

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

przez Uniwersytet, pn.  „Eksploratorium Twórczej Matematyki” współfinansowanym 

przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój. 

 

2. Projekt realizowany jest od 01.09 2018r. do 30.06.2020r. w dwóch edycjach:  

  I edycja 01.09.2018r – 30.06.2019r. 

 II edycja 01.09.2019r. – 30.06.2020r. 

3. Działania w projekcie realizowane są w ramach II ścieżek. 

1) I ścieżka: Twórcze Warsztaty Wyjazdowe, Inspirujące Warsztaty Wyjazdowe, 

Festiwal Nauki  

2) II ścieżka: Grupy Laboratoryjne, Festiwal Nauki  

 

4. Uczestnikami Projektu są osoby w wieku od 13 do 16 lat, będące w dniu przyjęcia  

do projektu uczennicami i uczniami klas od VII do VIII szkoły podstawowej i w roku 

2018/2019 klasy III gimnazjum, a w roku 2019/2020 I klasy liceum. 

 

5. Dodatkowo, dla I ścieżki, dla zadania Innowacyjne Warsztaty Wyjazdowe 

uczestnikami/czkami projektu są  opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do szkół 

zgłoszonych w ramach otwartej rekrutacji - rodzice , zainteresowani podniesieniem 

swoich kompetencji wychowawczych oraz społecznych. 

 

 
6.  Projekt, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, realizowany jest łącznie  

w 22 szkołach ponadgimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego  

w ramach dwóch ścieżek realizacji zajęć, dla których są przeprowadzone dwie odrębne 

rekrutacje: 

 

1) I ścieżka: 20 szkół z Małopolski  (10 szkół  w jednej edycji) 

 

2) II ścieżka: 2 szkoły: 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabierzowie- Szkoła Podstawowa  

   im. II Armii Wojska Polskiego 

 Gimnazjum nr 16 im. Króla Stefana Batorego i Szkoła Podstawowa  

nr 33  im. Króla Stefana Batorego w Krakowie.   

 

7. Limit miejsc przewidziany w  projekcie, w obu edycjach wynosi 780 osób (600 osób – 

uczennice/ Uczniowie Szkół uczestniczących w Projekcie + 180 os. – rodzice/ 

opiekunowie prawni Uczennic/Uczniów). W poszczególnych Szkołach na każdą z edycję 

limity miejsc kształtują się następująco: 
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1. I ścieżka: 

 10 szkół z Małopolski – 240 uczniów i uczennic oraz 90  ich  rodziców/ 

opiekunów prawnych 

  

2.  II  ścieżka: 

 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabierzowie- Szkoła Podstawowa  

   im. II Armii Wojska Polskiego – 30 osób – uczniów i uczennic 

 Gimnazjum nr 16 im. Króla Stefana Batorego i Szkoła Podstawowa  

nr 33  im. Króla Stefana Batorego w Krakowie – 30uczniów i uczennic 

 

 

8. Zajęcia będą odbywać się poza obowiązkowymi zajęciami szkolnymi. 

9. Miejscem realizacji zajęć w ramach projektu są sale lekcyjne w szkołach oraz sale 

Uniwersytetu. 

10. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie dwukrotnie: 

 we wrześniu/październiku 2018r (dla I edycji projektu) 

 we wrześniu/ październiku 2019r.  (dla II edycji projektu) 

 

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

 
§3 

 
Zasady rekrutacji uczestników projektu 

1). Wybór szkoły do udziału w projekcie 

1. Rekrutacja szkół w ramach ścieżki I ma charakter otwarty. 

2. Rekrutacja szkół w ramach ścieżki II ma charakter zamknięty, tj. obejmuje 

uczestników/uczestniczki ze szkół wymienionych w par. 2 ust. 6 pkt. 

3. Zgłoszenia szkół w ścieżce I przyjmowane są mailowo na adres etm@up.krakow.pl. 

4. O wyborze szkoły do projektu w ramach ścieżki I decydują następujące kryteria: 

1) Pierwszy raz w projekcie w ramach EFS - 50 pkt, 

2) Odległość od najbliższego ośrodka edukacyjnego ( z uczelnią wyższą – 

Uniwersytetem): 

 >10 do 50 km – 10 pkt 

 > 50 do 100 km – 20 pkt 

 powyżej 100 km – 40 pkt 

 

5. Warunkiem udziału szkoły w projekcie jest zagwarantowanie przez Dyrektora Szkoły 

zrekrutowania 3 grup uczniów/nnic po 8 osób oraz 1 grupy rodziców- 9 osób, 

6.  Dyrektor zgłosi szkolę do udziału w projekcie wraz z  oświadczaniem o zapewnieniu 

udziału wymaganej liczby osób na formularzu stanowiącym załącznik nr 1  

do Regulaminu 

7. Komisja rekrutacyjna wybierze 10 szkół w każdej edycji, a następnie przeprowadzi 

rekrutację uczestników/czek wśród uczniów oraz ich rodziców/ opiekunów prawnych. 
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8. Lista szkół wybranych do udziału w projekcie zostanie umieszczona na stronie 

internetowej projektu. 

9.  Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu , w realizacji działań w ramach II 

ścieżki wezmą udział dwie szkoły wskazane w § 2 ust. 6 pkt 2 oraz ust. 7 pkt 2 

Regulaminu.   

10. W przypadku zbyt małej liczby chętnych szkół w ramach ścieżki I możliwe jest 

przedłużenie procesu rekrutacji lub przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. 

 

2).  Wybór Uczennic/Uczniów do udziału w projekcie 

1. O przyjęcie do Projektu mogą ubiegać się Uczennice/ Uczniowie Szkół spełniający 

wymagania określone w § 2 ust. 4 oraz rodzice/ opiekunowie prawni uczniów/ uczennic  

spełniający wymagania określone w § 2 ust. 5 Regulaminu pod warunkiem złożenia w 

wyznaczonym terminie kompletu dokumentów:  

 wypełnionej pismem komputerowym lub czytelnie pismem drukowanym Karty 

zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;   

 kopii legitymacji szkolnej (dwustronna) ( dotyczy uczniów i uczennic) 

 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 3 do niniejszego 

Regulaminu. 

2. Zgłoszenia niezawierające kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 1, jak również 

zgłoszenia zawierające błędnie wypełnione Karty zgłoszenia, podlegają odrzuceniu.  

3. W przypadku I ścieżki dokumenty należy składać: 

 osobiście w sekretariacie Szkoły 

lub 

 za pośrednictwem poczty elektronicznej -skan w/w dokumentów (pliki 

zaszyfrowana) na adres: etm@up.krakow.pl. 

 

4. W przypadku II ścieżki dokumenty należy składać: 

 osobiście w Instytucie Matematyki w godzinach: w pon. i czw. w godz. 9-17, 

we wt., śr., pt w godz. 8-16 – adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji 

Narodowej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków (pok. 206) 

lub 

 za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres email: etm@up.krakow.pl – 

skany w/w dokumentów (pliki muszą być zaszyfrowane)  

5. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna. 

6.  Uczennice/ Uczniowie Szkół spełniający wymagania określone w §2 pkt 4 będą podlegali 

następującym etapom rekrutacji: 

 Etap I – formalny – potwierdzający, iż kandydat należy do grupy docelowej, do której 

skierowany jest projekt 

 Etap II – merytoryczny, w którym brana jest pod uwagę motywacja do udziału  

w projekcie ( maks. 15pkt), na którą składają się m.in. aktywność pozalekcyjna  

w zakresie zajęć dodatkowych z nauk ścisłych. Kandydat lub kandydatka podaje 

krótką informację nt. swojego uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych  
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i uzasadnia chęć brania udziału w projekcie. Komisja ocenia stopień motywacji, 

przyznając punkty według następującej skali: 

 Bardzo wysoka motywacja –  13-15 pkt 

 Wysoka motywacja –  12-10 pkt 

 Zadowalająca motywacja – 9-7 pkt 

 Średnia motywacja – 6-4 pkt 

 Motywacja poniżej średniej – 3-1 pkt 

 Brak opisu motywacji – 0 pkt. 

 

7. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych przewiduje się III etap rekrutacji, w której  

brana jest pod uwagę najwyższa średnia ocen szkolnych z ostatniego zakończonego roku 

szkolnego. 

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

zgodnej z listą rankingową sporządzoną w oparciu o powyższą punktację. 

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

o przyjęciu do Projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie rozmowy 

kwalifikacyjnej.  

10.  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.  

11. 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. 

12. W przypadku mniejszej liczby osób przyjętych do Projekty danej płci niż liczba miejsc w 

Projekcie i równoczesnym utworzeniu listy rezerwowej dla przeciwnej płci, będzie 

istnieć możliwość przyjęcia osób z listy rezerwowej. 

13. W ramach I ścieżki prowadzona jest również rekrutacja rodziców uczniów 

spełniających wymogi określone w § 2 pkt 5 Regulaminu. 

3).  Wybór Rodziców do udziału w projekcie w ramach ścieżki I 

1. W celu udziału w projekcie rodzice uczniów są zobowiązani przedłożyć: 

a. Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu 

b. podpisaną Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

na potrzeby procesu rekrutacji do Projektu (załącznik nr 3 do Regulaminu).  

 

2. Dokumenty należy składać: 

  osobiście w sekretariacie Szkoły, która została przyjęta do projektu, do 

której uczęszcza dziecko  
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 za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres email: 

etm@up.krakow.pl – skany w/w dokumentów (pliki muszą być 

zaszyfrowane)  

3. Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje Kandydatki i Kandydatów do Projektu na podstawie 

kolejności zgłoszeń. 

§4 
 

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 5 

(dla dziecka i rodzica/ opiekuna prawnego biorącego udział w Projekcie)  

do Regulaminu,  

 Oświadczenia o zgodach na przetwarzanie danych osobowych i innych 

wymaganiach, którego wzór stanowi załącznik nr 6 (dla dziecka i rodzica/ 

opiekuna prawnego biorącego udział w Projekcie) do Regulaminu, 

 Kwestionariusza osobowego Uczestnika Projektu (załącznik nr 7a (dla 

dziecka) i załącznik nr 7b (dla rodzica/ opiekuna prawnego biorącego udział 

w Projekcie) do niniejszego Regulaminu. 

2. Uczestniczka/uczestnik biorąca/-y (dzieci i rodzice/ opiekunowie prawni)  udział w 

projekcie zobowiązuje się do: 

 przestrzegania niniejszego Regulaminu, 

 przestrzegania wewnętrznych regulaminów, ustalonego porządku pracy i przepisów 

przeciwpożarowych oraz zasad BHP obowiązujących w Szkole, 

 regularnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych realizowanych przez 

Uniwersytet w ramach projektu 

 potwierdzania uczestnictwa w zajęciach przez podpisywanie list obecności  

 udziału w testach potwierdzających poziom kompetencji z zakresu edukacji 

matematyczno-przyrodniczej (2 razy w ramach edycji),  

 wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych. 

 

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 (dotyczy Grup Laboratoryjnych) oraz 100% (dotyczy Twórczych 

Warsztatów Wyjazdowych oraz Inspirujących Warsztatów Wyjazdowych).  

5. Uczestnicy Projektu otrzymają Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w Projekcie po 

jego zakończeniu (dzieci i rodzice/ opiekunowie prawni) pod warunkiem wykazania wzrostu 
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kompetencji (uzyskanie w post-teście wyniku wyższego niż w pre-teście) oraz utrzymaniu 

frekwencji na poziomie określonym  w ust. 4 Regulaminu. 

6. W uzasadnionych przypadkach, dla Uczestniczek/ Uczestników, którzy nie spełnili warunków 

określonych w ust. 4 Regulaminu na skutek wypadków losowych, po konsultacjach 

pracowników naukowo – dydaktycznych Uniwersytetu z Dyrektorem Szkoły, istnieje możliwość 

uzupełnienia wiedzy w ramach konsultacji indywidualnych. 

7. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wyrażenie przez uczennicę lub ucznia Szkoły zgody 

na udział w Projekcie oraz na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku polegające  

na zamieszczeniu zdjęć wykonywanych podczas zajęć w ramach Projektu w materiałach 

informacyjnych i promocyjnych Uniwersytetu, w tym na stronie internetowej Projektu;  

w przypadku uczennic i uczniów niepełnoletnich zgodę taką wyraża pisemnie rodzic lub 

opiekun prawny uczennicy/ucznia. 

8. W przypadku osób niepełnoletnich przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny) ponosi 

odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających z Deklaracji uczestnictwa oraz wyraża 

zgodę, o której mowa w ust.3 niniejszego paragrafu. Odmowa podpisania przez przedstawiciela 

ustawowego dokumentów, o których mowa powyżej, będzie równoznaczna z rezygnacją  

z udziału uczestniczki/uczestnika w Projekcie. 

 
§5 

 
Postanowienia  końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 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 Uniwersytetu 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 Instytutu Matematyki : 

 telefonicznie: 12 662 62 77  i/ lub 

 pocztą elektroniczną na adres: etm@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. 


