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REGULAMIN
rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie „Twoja wiedza – Twoja przyszłość”

I.

Postanowienia ogólne.

1. Podmiotem prowadzącym rekrutację jest Grupa MAC Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, przy
ul. Witosa 76, 25-561 Kielce, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
0000047059, o w całości opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 500.000,00 PLN; NIP
nr 6570082245, Regon 008149990, o Zarządzie w składzie: Grzegorz Kowalski (Prezes Zarządu),
Patryk Tomczyk (Członek Zarządu), którzy reprezentują Biuro Projektu „Twoja wiedza – Twoja
przyszłość” - Poddziałanie 8.3.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
2. Celem rekrutacji jest dokonanie wyboru 26 nauczycieli i 523 uczniów Gimnazjum, do udziału
w projekcie „Twoja wiedza – Twoja przyszłość”, Poddziałanie 8.3.4 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, którego Beneficjentem jest
Grupa MAC S.A., na mocy stosownej umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.03.04-260061/16-00 zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd
Województwa pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, a Grupą MAC S.A.
3. Definicje.
Jeśli nie zaznaczono w Regulaminie odmiennie, poniżej wskazanym pojęciom nadaje się znaczenie
następujące:
1) „Regulamin” – pod pojęciem tym rozumie się niniejszy dokument.
2) „Projekt” – pod pojęciem tym rozumie się Projekt „Twoja wiedza-Twoja przyszłość” Poddziałanie
8.3.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z
siedzibą w Kielcach.
3) „Beneficjent Projektu” – pod pojęciem tym rozumie się podmiot opisany dokładnie w punkcie I.1
Regulaminu.
4) „Grupa MAC Spółka Akcyjna” lub „Grupa MAC” – pod pojęciem tym rozumie się podmiot opisany
dokładnie w punkcie I.1 Regulaminu.
5) „Biuro Projektu” – pod pojęciem tym rozumie się jednostkę organizacyjną utworzoną przez Grupę
MAC Spółka Akcyjna w ramach jej struktury organizacyjnej, z siedzibą w Kielcach przy ul. Witosa 76,
25-561 Kielce.
6) „Siedziba Biura Projektu” – pod pojęciem tym rozumie się lokal, w którym mieści się Biuro
Projektu, położony przy ul. Witosa 76, 25-561 Kielce.
9) „Szkoła” – pod pojęciem tym rozumie się Gimnazjum z terenu Województwa Świętokrzyskiego,
która dokonała zgłoszenia swojego udziału w Projekcie.
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10) „Nauczyciel” – pod pojęciem tym rozumie się osobę posiadającą wymagane przepisami prawa
kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych w Szkole w klasach II etapu
edukacyjnego, prowadzącą większość godzin przewidzianych planem zajęć obowiązkowych dla tego
Oddziału, zatrudnioną w Szkole.
11) „Zajęcia pozalekcyjne” – pod pojęciem tym rozumie się pozalekcyjne zajęcia wzmacniające
kompetencje: matematyczne, naukowo-techniczne (fizyka) i z zakresu przedsiębiorczości
(kompetencje społeczne).
4. Projekt jest współfinansowany ze źródeł Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
5. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadami: pisemności, jawności, otwartości,
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
6. Projekt skierowany jest do gr. docelowych z woj. świętokrzyskiego zgodnie z Kodeksem
Cywilnym. W badaniu zapotrzebowania szkół na dodatkowe wsparcie – 5 Gimnazjów
z regionu zgłosiło taką potrzebę i przystąpiło do projektu. Są to Gimnazja wskazane w Zał. XIII
do Regulaminu konkursu, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w regionie:
1

Gimnazjum nr 2 w Pińczowie im. Adolfa Dygasińskiego

2

Zespół Placówek Oświatowych w Węchadłowie
Gimnazjum w Węchadłowie

3

Zespół Szkół Publicznych w Bodzechowie
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bodzechowie

4

Gimnazjum w Waśniowie

5

Gimnazjum w Kunowie

7. Do udziału w P. zostaną zrekrutowani N edukacji gimnazjalnej (26 osób) pracujący w powyżej
wskazanych Gimnazjach.
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, ustala się następujące kryteria rekrutacji
i przypisuje im się wagę punktową:
L.P.

1

KRYTERIA REKRUTACJI

Dodatkowe punkty dla mężczyzn - za płeć*

WAGA PUNKTOWA

5 punktów

2

Dodatkowe punkty dla osoby z niepełnosprawnością

5 punktów

3

Kwalifikacje

4 punkty

4

Gotowość wdrażania nowych rozwiązań metodycznych

3 punkty
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8. Kolejnym etapem rekrutacji będzie rekrutacja uczniów i uczennic w poszczególnych
Gimnazjach. Wsparciem w ramach projektu objęci zostaną uczniowie i uczennice z ww. szkół,
do realizacji zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2016/2017 wraz z kontynuacją zajęć
w roku szkolnym 2017/2018.
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, ustala się następujące kryteria rekrutacji
i przypisuje im się wagę punktową:
L.P.

1

KRYTERIA REKRUTACJI

Zgoda Rodzica/Opiekuna na udział w projekcie

WAGA PUNKTOWA

w systemie 0-1

2

Dodatkowe punkty dla kobiet – za płeć*

5 punktów

3

Dodatkowe punkty dla osoby z niepełnosprawnością

3 punkty

4

Uczniowie o ograniczonych możliwościach rozwijania zainteresowań 4 punkty

5

Uczniowie nie radzący sobie z wymogami podstawy programowej

II.

3 punkty

Prawa i obowiązki szkoły.

a. Wniesienie wkładu własnego** – niepieniężnego, w postaci udostępnienia Sali w budynku Szkoły,
spełniającej wszelkie normy przewidziane przepisami prawa.
b. Przestrzeganie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.
c. Zapewnienie Nauczycieli ze Szkoły do realizacji Projektu.
e. Zorganizowanie w Szkole zajęć pozalekcyjnych określonych w Projekcie.
f. Odbiór Wyposażenia Pracowni na zasadach i w terminie ustalonych pomiędzy Stronami.
g. Zapewnienie prawidłowych warunków przechowania sprzętu IT i środków dydaktycznych oraz ich
wykorzystywania w okresie realizacji Projektu zgodnie z przeznaczeniem.
h. Wykorzystywanie przekazanych sprzętu IT i środków dydaktycznych na cele edukacyjne zgodne z
Projektem przez co najmniej 5 lat od zakończenia Projektu, zgodnie z zasadą trwałości projektów
współfinansowanych przez Unię Europejską.
i. Zabezpieczenie dostarczonego sprzętu IT i środków dydaktycznych przed zdarzeniami losowymi,
w tym uszkodzenia lub zniszczenia.
j. Zapewnienie udziału Uczniów i Nauczycieli w badaniach ewaluacyjnych oraz testach
kompetencyjnych przewidzianych w Projekcie.
k. Czuwanie nad zachowaniem trwałości przekazanego wraz ze sprzętem IT i środkami dydaktycznymi
oznakowania informującego o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
l. Informowanie o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
m. Współpraca z Biurem Projektu, w tym umożliwienia upoważnionemu jego przedstawicielowi, po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu, kontroli realizacji Projektu w Szkole.
n. Przetwarzanie danych osobowych uczestników zajęć pozalekcyjnych w zakresie niezbędnym do
wykonania Umowy (realizacji Projektu), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
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ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016) i wynikającym z założeń Projektu, oraz nie
udostępniania osobom nieuprawnionym.
o. Ubezpieczenie sprzętu IT i środków dydaktycznych od zdarzeń losowych.
p. Dokumentowanie realizacji Projektu.
III.

Przebieg rekrutacji.

1. Ogłoszenie rekrutacji zostanie podane w poszczególnych Gimnazjach do publicznej
wiadomości.
2. Formularze zgłoszeniowe do udziału w Projekcie oraz Deklaracje udziału w projekcie będą
dostępne w sekretariatach Szkół oraz na stronie internetowej Beneficjenta www.mac.pl
w zakładce „Projekty”.
3. Do udziału w Projekcie zakwalifikowanych zostanie 26 nauczycieli oraz 523
uczniów/uczennic, które wykażą chęć uczestnictwa w Projekcie i uzyskają największą ilość
punktów za spełnienie określonych kryteriów – do wyczerpania ilości zaplanowanych w
Projekcie miejsc. Pozostałe osoby zostaną umieszczone na Liście rezerwowej.
IV.

Komisja Rekrutacyjna.

1. Grupa MAC S.A. powołuje Komisję Rekrutacyjną, której zadaniem jest prawidłowe i zgodne z
zasadami określonymi niniejszym Regulaminem ustalenie 26 nauczycieli oraz 523
uczniów/uczennic, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w Projekcie.
2. Komisja składa się z trzech osób:
Edyta Kraska (Dyrektor Projektu);
Anna Adamska (Koordynator Merytoryczny);
Karolina Mróz (Specjalista ds. administracyjnych).
3. Przebieg rekrutacji uczniów i nauczycieli potwierdza protokół podpisany przez członków
Komisji.
V.

Postanowienia końcowe.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 02.01.2017 r.
2. Ogłoszenie Regulaminu następuje na Stronie Internetowej Beneficjenta.
3. Regulamin jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Biura Projektu.
*dyskryminacja pozytywna
**zgodnie z deklaracją

