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REGULAMIN PROJEKTU Z ZASADAMI REKRUTACJI 

„Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość” 

Nr Projektu RPLD.11.01.02-10-0026/18 

Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2019r.-31.12-2020r. 

I. Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: „Zajęcia 

pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość” realizowanego w ramach Osi 

priorytetowej – XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Poddziałanie XI.1.2 

Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Projekt realizowany jest przez Powiat Rawski/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. 

Władysława Stanisława Reymonta 

3. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie oraz zasady organizacji 

poszczególnych działań w ramach Projektu.  

4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu sprawuje Koordynator Projektu.  

5. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z:  

a) zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa – XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Podziałanie 

XI.1.2 Kształcenie ogólne. 

b) umową o dofinansowanie Projektu.  

II. Cel projektu 
 

 

Celem  projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym 

w ZSP w Rawie Mazowieckiej, ukierunkowane na podniesienie u 160 uczniów (100K/60M) 

kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku, pracy poprzez  

adaptację i doposażenie pracowni  przedmiotowych, wyposażenie szkoły w nowoczesne 

pomoce edukacyjne i narzędzia TIK, wzrost kompetencji/kwalifikacji 20 nauczycieli 

(19K/1M) kształcenia ogólnego oraz poprzez organizację dla uczniów zajęć 

przygotowujących do matury (z matematyki, jęz. angielskiego, fizyki, chemii),kółek 

zainteresowań (z przedsiębiorczości, fizyki, geografii, chemii, biologii) oraz doradztwa 

edukacyjno-zawodowego, w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r 

Grupę docelową projektu stanowią: Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych  w Rawie Mazowieckiej ,placówka kształcenia ogólnego, jej uczniowie 

oraz nauczyciele. 

 

III. Zakres wsparcia 
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Projekt pt. „Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość” obejmuje wsparciem 

uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie 

Mazowieckiej , poprzez udział uczniów w: 

1) Doradztwo edukacyjno- zawodowe: 

 - grupowe: I edycja:24h, II edycja 24h.Łącznie 48h 

 - indywidualne: Łącznie:180h. 

2) Zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości: I edycja:24h, II edycja 24h.Łącznie 48h. 

3) Zajęcia z jęz. angielskiego przygotowujące do matury: I edycja-10h, II edycja- 10h. 

Łącznie 20h. 

4) Zajęcia z matematyki przygotowujące uczniów do matury: I  edycja- 120h,II edycja- 

120h.Łącznie 240h. 

5) Zajęcia z fizyki: 

- przygotowujące do matury: I edycja -24h, II edycja -24h.Łącznie 48h. 

- koło z fizyki: I edycja -45h, II edycja – 45h.Łącznie 90h 

6) Zajęcia z chemii: 

 -przygotowujące do matury: I edycja - 26h, II edycja -26h.Łącznie 52h 

 - koło z chemiczne: I edycja -16h, II edycja -16h.Łącznie 32h. 

7) Koło geograficzne: I edycja -26h, II edycja -26h. Łącznie 52h. 

8) Koło biologiczne: I edycja – 52h, II edycja 52h.Łącznie 104h 

9) Zajęcia z informatyki przygotowujące do matury: I edycja – 20h, II edycja -20h. łącznie 

40h.  

oraz udział nauczycieli w:  

1) Studia podyplomowe „Job Coaching doradztwo zawodowe i coaching kariery”, 

2) Szkolenie Coaching, 

3) Szkolenie „Metody aktywizujące jako sposób na wdrożenie kompetencji kluczowych”, 

4) Szkolenie „Twórcze metody pracy na lekcji – jak rozwijać kreatywność uczniów?” 

5) Kursy „GeoGebry” 

 - „Dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych”, 

 - „Zaawansowany”, 

 - „Widok grafiki 3D”, 

 - „Animacje i prezentacje” 

6) Szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe nauczycieli wszystkich przedmiotów: 

 - „Wykorzystanie zasobów internetu oraz e-learningu w pracy”, 

 -  „Cyberprzemoc – problem przemocy rówieśniczej w sieci”, 

 - „TIK w szkole, czyli jak podnosić efektywność nauczania”, 
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 - „Korzystanie i włączanie narzędzi TIK do nauczania  przedmiotowego”. 

 

IV Kryteria uczestnictwa  

 
1. Kryteria formalne:  

➢ w przypadku uczniów:  

- Status ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. W.S.Reymonta w Rawie Mazowieckiej 

- Zgoda rodziców na uczestnictwo w projekcie uczniów niepełnoletnich. 

 

➢ w przypadku nauczycieli:  

-Status nauczyciela kształcenia ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym im. W.S.Reymonta w 

Rawie Mazowieckiej. 

2. Kryteria merytoryczne:  

➢ w przypadku uczniów: - kryteria zróżnicowane do poszczególnych zajęć: 

- przygotowujące do matury- Uczestnicy Projektu deklarujący przystąpienie do matury z 

danego przedmiotu; pierwszeństwo uczniowie z klas maturalnych: 2 pkt; z niskimi ocenami 

cząstkowymi i na koniec semestru: ocena dst.:1 pkt, plus 1 pkt za każdy poziom poniżej, 

- kółka zainteresowań- ocena min. dostateczna z obszaru wsparcia:1 pkt, plus 1 pkt za każdy 

poziom powyżej, frekwencja na zajęciach m.in.70%: 1 pkt +1 pkt za każde 5% powyżej; 

- doradztwo zawodowe- na podstawie testu diagnozującego ,uczniowie o najmniejszej 

znajomości rynku pracy, typów uczelni, własnych planów edukacyjno –zawodowych: 

- przedsiębiorczość- uczeń zainteresowany podniesieniem swoich kompetencji w obszarze 

przedsiębiorczości; frekwencja na zajęciach m.in.70%: 1 pkt +1 pkt za każde 5% powyżej. 

 

➢ w przypadku nauczycieli:  

- zgodność szkoleń studiów podyplomowych z potrzebami/planem rozwoju szkoły, 

- do szkoleń z obsługi TIK- wszyscy chętni nauczyciele kształcenia ogólnego, którzy nie 

posiadają wymaganych kompetencji do obsługi TIK. 

 

 

3. Kryterium dodatkowe: 

 

➢ w przypadku uczniów: 

 

- uczestnik projektu o SPE: 3pkt 

- do zajęć z informatyki – dziewczęta: 2pkt 

- uczestnicy projektu z obszarów wiejskich: 2pkt 
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- uczestnicy projektu o niskim statusie materialnym(pobierający stypendium, dopłaty):1pkt 

 

Osoby niepełnosprawne zgłaszające się do projektu będą obligatoryjnie przyjmowane. 

W przypadku pozostałych uczestników projektu decydować będzie liczba uzyskanych 

punktów po spełnieniu przez potencjalnych uczestników kryteriów formalnych i 

merytorycznych.  

W sytuacji jednakowej liczby punktów – decyduje wyższa frekwencja.  

 

V. Procedura rekrutacji 

1. Rekrutacja prowadzona jest przez Koordynatora w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej 

2. Zgłoszenia do uczestnictwa w Projekcie dokonuje się za pomocą formularza 

zgłoszenia uczestnika do projektu zamieszczonego i dostępnego na stronie 

www.zspreymont.edu.pl oraz w biurze projektu : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

im.Wł.Reymonta , ul. Reymonta 14 96-200 Rawa Mazowiecka 

3. Wymagane dokumenty należy czytelnie wypełnić i podpisać, w przypadku osób 

niepełnoletnich dokumenty podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, a następnie 

złożyć w biurze projektu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł . Reymonta w 

Rawie Mazowieckiej przy ulicy Reymonta 14. 

4. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzone dwukrotnie w niżej wymienionych 

terminach: 

⎯ Luty 2019 r. 

⎯ Styczeń 2020 r.; 

5. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym będzie dokonana 

przez Koordynatora Projektu;  

6. O ostatecznym zakwalifikowaniu uczestników będzie decydowało spełnienie 

wymagań przedstawionych w niniejszym regulaminie, liczba uzyskanych punktów. 

7. Proces rekrutacji przebiegać będzie z zachowaniem zasady dostępności i 

niedyskryminacji. 

8. Informacje o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostaną umieszczone 

na tablicy informacyjnej w szkole.  

VI. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.  

2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu  

oraz stosowania się do niego.  

3. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.  

5. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje 

Koordynator projektu. 
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6. Regulamin projektu dostępny jest na stronie internetowej www.zspreymont.edu.pl , 

oraz w biurze projektu : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta przy ul. 

Reymonta 14, 96-200 Rawa Mazowiecka. 

 

 

 
 

http://www.zspreymont.edu.pl/

