Regulamin uczestnictwa w projekcie „Zajęcia on-line dla uczniów Zespołu Szkół w
Proszowicach w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej”

Beneficjent: Powiat Proszowicki,
Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Małopolskiego,
Instytucja pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego WM – Małopolskie Centrum
Przedsiębiorczości
Realizator projektu : Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach, ul. 3 Maja 107, 32100 Proszowice.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa
Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Poddziałanie 10.1.4 z Europejskiego Funduszu Społecznego
§1
Postanowienia ogólne
1. Rekrutacja dla danej formy wsparcia odbywać się będzie w szkole
2. Okres realizacji projektu 01.09.2017 – 30.06.2018
3. Realizowany projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
§2
Zakres wsparcia w ramach projektu pn. Zajęcia on-line dla uczniów Zespołu Szkół w Proszowicach
w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej" Poddziałanie 10.1.4. Małopolska chmura
edukacyjna nr projektu RPMP.10.01.04-12- 0422/17:
1. W ramach projektu realizator przewiduje jedną formę wsparcia, zgodne z wnioskiem o
dofinansowanie: zajęcia on-line z języka angielskiego.
2. Zajęcia on- line prowadzone będą w roku szkolnym 2017/2018 w wymiarze ogółem 30
godzin lekcyjnych przez 2 semestry, w podziale 10 godzin w pierwszym semestrze i 20
godzin w drugim semestrze. Planuje się realizację zajęć od października 2017 r. do czerwca
2018 r. Jednolity harmonogram zajęć on-line zostanie ustalony na poziomie całego
województwa we współpracy z uczelniami prowadzącymi poszczególne przedmioty. Zajęcia
będą realizowane wg scenariuszy wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego
„Małopolska Chmura Edukacyjna - pilotaż”. Realizacja zajęć we współpracy z uczelniami
przyczyni się do wzrostu kompetencji kluczowych uczestników projektu w obszarze
tematycznym. Ponadto przewiduje się wyjazdy uczniów na zajęcia na uczelnię, raz na
semestr dla grupy realizującej zajęcia on-line. W zajęciach on -line z języka angielskiego
udział weźmie 15 uczniów Zespołu Szkół w Proszowicach.

§3
1. Kryteria rekrutacji (dostępu) uczniów do projektu:
a) Uczeń danej szkoły.
b) Zainteresowanie w danym obszarze tematycznym.
c) Kompetencje pozwalające na udział w zajęciach wykraczających ponad podstawę programową
uczeń nie bioracy udziału w analogicznym wsparciu (pod względem realizowanych treści zajęć w
obszarze tematycznym, tak aby uniknąć wielokrotnego udziału ucznia w takich samych zajęciach).
2. Etapy rekrutacji:
1) I etap: wyższa ocena z języka angielskiego, jaką uczeń uzyskał na koniec semestru
poprzedzającego rekrutację tj.
ocena 4 – 1pkt,
ocena 5 -2 pkt,
ocena 6 – 3 pkt.;
2) etap II: w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie – osiągnięcia z języka
angielskiego (konkursy, olimpiady) tj.
udział w konkursie bądź olimpiadzie o zasięgu szkolnym –1 pkt,
udział w konkursie bądź olimpiadzie o zasięgu wojewódzkim – 2 pkt,
udział w konkursie bądź olimpiadzie o zasięgu ogólnopolskim – 3 pkt
3) etap III: średnia ocen z pozostałych przedmiotów”, przypisując wagę tj.
średnia ocen 4 – 1pkt,
średnia ocen 5 -2 pkt,
średnia ocen 6 – 3 pkt.
3. Weryfikacja spełnienia kryteriów posiadania kompetencji pozwalających na udział w
zajęciach wykraczających ponad podstawę programową kształcenia dla danego przedmiotu
odbędzie się na podstawie kopii świadectwa szkolnego jakie uczeń otrzymał na koniec roku
szkolnego poprzedzającego rekrutację.
4. Przewiduje się jedną rekrutację (powołana komisja z 3 nauczycieli), na początku projektu.
5. Informacja o projekcie i naborze zamieszczona będzie na stronach internetowych: szkolnej i
Powiatu Proszowickiego.
6. Uczniowie ubiegający się o udział w projekcie zobowiązani są złożyć wypełniony formularz
zgłoszeniowy i dostarczenie go do koordynatora projektu. Wzór formularza zgłoszeniowego
stanowi załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać u
koordynatora projektu.
7. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uczestniczą w formie wsparcia nieodpłatnie.
8. O zakwalifikowaniu uczniów do formy wsparcia decyduje Komisja Rekrutacyjna.
9. W wyniku decyzji Komisji Rekrutacyjnej powstaje protokół potwierdzający
zakwalifikowanie uczniów do formy wsparcia.
10. Lista uczniów zakwalifikowanych dostępna będzie w sekretariacie szkoły.
11. Nadzór nad prawidłową rekrutacją sprawuje koordynator projektu i dyrektor szkoły.
12. Rekrutacja będzie prowadzona z zachowaniem zasady równości płci.
13. Na pierwszych zajęciach każdy z uczniów podpisuje: Deklarację uczestnictwa w projekcie załącznik nr 2, Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych - załącznik nr 3, Zakres danych osobowych powierzonych do
przetwarzania – załącznik nr 4
§4
Prawa i obowiązki uczniów w projekcie.
1. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w projekcie określa regulamin.

2. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane są do:
a) regularnego uczestnictwa w formie wsparcia – udział na zajęciach.,
b) wypełnienia ankiety końcowej,
3. Po zakończeniu udziału w formie wsparcia uczestnicy projektu otrzymują zaświadczenie.
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub
wprowadzenia dodatkowych postanowień.

Załączniki:
Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych
Załącznik nr 4 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

