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Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Przedsiębiorczy i odpowiedzialny 

społecznie obywatel” 

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 nr 1 z dnia 1 października 2018 r. 

 

§ 1 

Definicje 

 

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

rozumieć: 

Projekt – Projekt „Przedsiębiorczy i odpowiedzialny społecznie obywatel” nr 

POWR.03.01.00-00-U075/17-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 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 170; 

Umowa o dofinansowanie projektu – umowa nr POWR.03.01.00-00-U075/17-00  zawarta 

dnia 14.08.2018 r. 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, który/-a spełnił/-a warunki rekrutacji 

określone w Regulaminie i przystąpił/-a do Projektu;  

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 3 pracownicy Uniwersytetu realizujący Projekt. 

 

§2 

Cele projektu 

 

1. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji w zakresie innowacyjności, 

przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów i umiejętności 

pracy w zespole wśród 75 uczennic i uczniów szkół podstawowych Realizacja celu 

określonego w ust. 1 przyczyni się do rozwoju oferty Uniwersytetu w zakresie 
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realizacji tzw. trzeciej misji – pogłębienia współpracy z otoczeniem i pracy na rzecz 

społeczności.  

 

§3 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

realizowanym przez Uniwersytet, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii pn. 

„Przedsiębiorczy i odpowiedzialny społecznie obywatel”, 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 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. w 4 edycjach: 

 I edycja: 01.09.2018 r. – 31.01.2019 r.; 

 II edycja: 01.02.2019 r. – 31.08.2019 r.; 

 III edycja: 01.09.2019 r. – 31.01.2020 r.; 

 IV edycja: 01.02.2020 r. – 31.08.2020 r. 

3. Uczestnikami Projektu są osoby będące w dniu przyjęcia do projektu uczennicami i 

uczniami klas od VI do VIII szkół podstawowych, zainteresowane podnoszeniem 

swoich kompetencji z zakresu innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego 

myślenia, rozwiązywania problemów i umiejętności pracy zespołowej.  

4. W celu  realizacji Projektu, dla każdej edycji Projektu, nawiązana została współpraca 

ze szkołami podstawowymi: 

-  I edycja: Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie  

- II edycja: Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie 

- III edycja:  Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Piekarach, 

- IV edycja: Szkoła Podstawowa im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu. 

5. W Projekcie realizowane są zajęcia z zakresu przedsiębiorczości o charakterze 

fakultatywnym przez 1 semestr szkolny dla każdej edycji (po 33 godzin 

lekcyjnych/semestr) w oparciu o autorski program opracowany przez pracowników 

naukowo – dydaktycznych Uniwersytetu. 

6. Zajęcia będą odbywać się poza obowiązkowymi zajęciami szkolnymi. 

7. Miejscem realizacji zajęć będą sale wykładowe Uniwersytetu.  

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

 

§4 

Zasady rekrutacji uczestników projektu 

 

1. Udział w projekcie przewidziany jest dla łącznie 100 osób, będących w dniu przyjęcia 

do Projektu uczniami klas od VI do VIII szkoły podstawowej. 

2. Do Projektu zostanie przyjętych: 

- w I edycji 25 osób (12 kobiet, 13 mężczyzn) 

- w II edycji 25 osób (12 kobiet, 13 mężczyzn) 

- w III edycji 25 osób (12 kobiet, 13 mężczyzn) 

- w IV edycji 25 osób (12 kobiet, 13 mężczyzn) 
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3. Rekrutacja do Projektu odbędzie się na początku każdej edycji tj. w IX 2018 r., I 2019 

r., IX 2019 r. oraz I 2020 r., zgodnie z ogłoszeniem o rekrutacji zamieszczonym na 

stronie internetowej Uniwersytetu. 

4.  W celu udziału w rekrutacji do Projektu osoba ubiegająca się obowiązana jest 

przedłożyć w wyznaczonym terminie:: 

 wypełniony pismem komputerowym lub czytelnie pismem drukowanym 

Formularz zgłoszeniowy (załącznik A), 

 kopię legitymacji szkolnej, 

 klauzulę informacyjną (załącznik B), 

 orzeczenie o niepełnosprawności (w celu potwierdzenia niepełnosprawności - jeśli 

dotyczy). 

5. Zgłoszenia niezawierające kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 4, jak 

również zgłoszenia zawierające błędnie wypełnione formularze, podlegają odrzuceniu. 

6. Dokumenty należy składać:  

 do nauczycieli wybranych przez Dyrektorów szkół, z którymi nawiązana została 

współpraca lub 

 w Biurze Projektu w godzinach od 7.30 – 15.30 lub 

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

skany w/w podpisanych dokumentów. 

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach, a przesyłane elektronicznie 

należy zaszyfrować. 

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

8. Rekrutacja do Projektu przebiega następująco:  

1) I etap – formalny - weryfikacja Kandydatek i Kandydatów w zakresie 

przynależności do grupy docelowej, do której kierowany jest Projekt, 

2) II etap – merytoryczny – weryfikacja Kandydatek i Kandydatów, na podstawie 

informacji zawartych w Formularzu zgłoszeniowym, wg następujących kryteriów: 

a) ocena motywacji do udziału w Projekcie, w tym uwzględniona będzie 

dotychczasowa aktywność pozalekcyjna i zainteresowania (0-15 pkt). 

Kandydat podaje krótką informację o tym dlaczego chce wziąć udział w 

projekcie, w jakich zajęciach dodatkowych uczestniczył do tej pory. Komisja 

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.). 

3) W przypadku zbyt dużej liczby chętnych - III etap - ocena średniej arytmetycznej 

ocen na świadectwie z ostatniego zakończonego roku szkolnego. Komisja 

Rekrutacyjna ocenia średnią przyznając odpowiednio punkty: 

- średnia ocen 2-3,49 (1 pkt),  

- średnia ocen 3,5-3,99 (2 pkt), 

- średnia ocen 4-4,49 (3 pkt), 

- średnia ocen 4,5-4,99 (4 pkt), 

- średnia ocen powyżej 5 (5 pkt). 
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9. Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje Kandydatki i Kandydatów do Projektu w kolejności 

zgodnej z listą rankingową sporządzoną w oparciu o powyższą punktację. 

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

o przyjęciu do Projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie rozmowy 

kwalifikacyjnej.  

11. Na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego zostaną stworzone 

listy: 

b) Lista podstawowa – obejmująca uczennice/ uczniów zakwalifikowane/-ych do 

udziału w projekcie, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, 

c) Lista rezerwowa – obejmująca uczennice/ uczniów spełniających kryteria 

formalne, których z powodu braku miejsc nie zakwalifikowano do udziału w 

projekcie, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. 

12. W przypadku mniejszej liczby osób przyjętych do Projektu 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 przypadku dużej liczby prawidłowo wypełnionych formularzy zgłoszeniowych do 

udziału w Projekcie, istnieje możliwość zwiększenia liczby osób przyjętych do 

Projektu do poziomu 32 osób w grupie. Przedmiotową decyzję podejmuje Komisja 

Rekrutacyjna według własnego uznania.  

14. Informacje o wynikach rekrutacji dostępne będą w Biurze Projektu. Osoby przyjęte do 

Projektu zostaną poinformowane poprzez członków Komisji rekrutacyjnej lub 

wyznaczonych nauczycieli szkół, z którymi w danej edycji nawiązana zostanie 

współpraca. 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. Uczestniczka/uczestnik biorąca/-y udział w projekcie zobowiązuje się do: 

 przestrzegania niniejszego Regulaminu, 

 przestrzegania wewnętrznych regulaminów, ustalonego porządku pracy i przepisów 

przeciwpożarowych oraz zasad BHP obowiązujących w Uniwersytecie, 

 regularnego uczestnictwa w zajęciach z przedsiębiorczości realizowanych przez 

Uniwersytet, 

 potwierdzania uczestnictwa w zajęciach przez podpisywanie list obecności oraz 

wypełnianie innej dokumentacji projektowej, 

 udziału w testach potwierdzających poziom kompetencji z zakresu innowacyjności, 

przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów i 

umiejętności pracy w zespole (2 razy w ramach każdej edycji),  

 wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i podpisanie dokumentacji 

projektowej, w tym Oświadczenia Uczestnika Projektu (załącznik C), Deklaracji 

uczestnictwa w Projekcie (załącznik D) oraz Kwestionariusza osobowego uczestnika 

projektu (załącznik E) przez przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna 
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prawnego) uczestniczki/-ka. Przedstawiciel ustawowy ponosi odpowiedzialność za 

realizację zobowiązań wynikających z Deklaracji uczestnictwa oraz wyraża zgodę, o 

której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.  

3. Odmowa podpisania przez przedstawiciela ustawowego dokumentów, o których 

mowa w ust. 2 lub niezłożenie ich w Biurze Projektu we wskazanym terminie, będzie 

równoznaczne z rezygnacją z udziału uczestniczki/uczestnika w Projekcie. 

4. Uczestniczka/uczestnik Projektu deklaruje udział w minimum 60% zajęć 

zaplanowanych w harmonogramie w ramach jednej edycji. 

5. Uczestniczka/uczestnik Projektu otrzyma Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo 

w kursie z zakresu przedsiębiorczości po jego zakończeniu, pod warunkiem udziału w 

minimum 60% zajęć zaplanowanych w harmonogramie w ramach jednej edycji 

Projektu oraz udziału w testach potwierdzających poziom kompetencji – 2 razy w 

ciągu semestru. 

6. W uzasadnionych przypadkach, dla uczestniczek/uczestników, którzy nie wzięli 

udziału w minimum 60% zajęć zaplanowanych w harmonogramie w ramach jednej 

edycji Projektu na skutek wypadków losowych, po konsultacjach pracowników 

naukowo – dydaktycznych Uniwersytetu z Dyrektorem Szkoły, istnieje możliwość 

uzupełnienia wiedzy z zakresu przedsiębiorczości 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 nieobjętych 

Regulaminem oraz w sytuacjach spornych. 

5. Wszelkie zastrzeżenia należy zgłaszać do Biura Projektu:  

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

b) 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. 

 

http://www.up.krakow.pl/

