
 

  

Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Interaktywny	Śniadek”	
Nr	Projektu:	RPSW.08.03.03-26-0002/19	

Biuro	projektu:	II	Liceum	Ogólnokształcące	im.	J.	Śniadeckiego,	25-366	Kielce,	ul.	Śniadeckich	9	
tel:	04136	76	159		fax:04136	76	978	www.sniadek.pl	

Regulamin	 rekrutacji	 Beneficjentów	 Ostatecznych	 w	 ramach	 Projektu	 „Interaktywny	
Śniadek”		
	
1)	 	Organizację	procesu	rekrutacji	oraz	rekrutację	osób	do	uczestnictwa	w	 formach	wsparcia	
objętych	 Projektem	 prowadzi	 Komisja	 Rekrutacyjna	 w	 składzie:	 Koordynator	 projektu	 oraz	
asystent	koordynatora.			
	
2)		Organizator	przeprowadzi	proces	rekrutacji	w	roku	szkolnym:	2020/2021.			
	
3)	 	Termin	 rozpoczęcia	 procesu	 rekrutacji	 zostanie	 ogłoszony	 przez	 organizatora	 na	 stronie	
internetowej		Projektu	na	co	najmniej	2	dni	przed	jej	rozpoczęciem.			
	
4)		W	trakcie	trwania	procesu	rekrutacji	wyłonionych	zostanie	łącznie	około	240	uczestników,	
którzy	będą		uczestniczyć	w:	
a)	Zajęciach	rozwijających	z	fizyki	–	16	uczniów	z	klas	1-	2;	
b)	Zajęciach	rozwijających	z	języka	angielskiego	-	8	uczniów	z	klas	1-	2;	
c)	Zajęciach	rozwijających	z	języka	niemieckiego	-	8	uczniów	z	klas	1-	2;	
d)	Zajęciach	rozwijających	z	języka	polskiego	-	8	uczniów	z	klas	1-	2;	
e)	Zajęciach	wyrównawczych	z	matematyki	-	8	uczniów	z	klas	1-	2;	
f)	 Zajęciach	 rozwijających	kompetencje	 cyfrowe	 związane	 z	 zachowaniem	bezpieczeństwa	w	
Internecie		„Bezpieczeństwo	w	sieci”	–	202	uczniów	z	klas	1	
g)	 Kurs	 obsługi	 programu	Word	 +	 egzamin	 certyfikujący	 –	 10	 uczniów	 z	 klas	 1-	 2	 o	 profilu	
innym	niż	informatyczny;	
h)	 Kurs	 obsługi	 programu	 Excel	 +	 egzamin	 certyfikujący	 –	 10	 uczniów	 z	 klas	 1-	 2	 o	 profilu	
innym	niż		informatyczny;		
i)	Kurs	obsługi	programu	Excel	–	10	uczniów	z	klas	1-	2	o	profilu	informatycznym;		
j)	Kurs	obsługi	programu	Access	–	10	uczniów	z	klas	1-	2	o	profilu	informatycznym;		
k)	Kurs	programowania	–	10	uczniów	z	klas	1-	3.			
Dopuszcza	 się	 ewentualność,	 iż	 1	 uczeń	 będzie	 mógł	 uczestniczyć	 w	 różnych	 rodzajach	
wsparcia.			
5)		Kryteria	rekrutacji.		
a)	 	Rekrutacja	 do	 udziału	 w	 projekcie	 jest	 prowadzona	 w	 sposób	 otwarty,	 z	 zachowaniem	
zasad	polityki	równych	szans	oraz	dostępem	dla	osób	z	niepełnosprawnościami.			
b)	 	Projekt	 adresowany	 jest	 do	 około	 240	 uczniów	 II	 Liceum	 Ogólnokształcącego	 im.	 Jana	
Śniadeckiego	w	Kielcach	pochodzących	z	terenu	województwa	świętokrzyskiego.			
c)	 	Komisja	 rekrutacyjna	 dokonuje	 kwalifikacji	 uczestników	biorąc	 pod	uwagę	 kompletność	 i	
poprawność	 formalną	 dokumentów	 wymaganych	 (formularz	 rekrutacyjny	 i	 oświadczenie,	 o	
których	 mowa	 w	 Regulaminie	 Projektu)	W	 procesie	 rekrutacji	 rozpatrywane	 będą	 tylko	
zgłoszenia	 zawierające	 kompletną	 i	 poprawnie	 wypełnioną	 dokumentację	 w	 wersji	
papierowej.			
d)		Rekrutacja	dla	uczniów	odbędzie	się	według	kryteriów:		
Zajęcia	rozwijające	z	fizyki,	języka	angielskiego,	języka	niemieckiego,	języka	polskiego:		Ocena	
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roczna	z	przedmiotu	zgodna	z	wyborem	zajęć	dodatkowych	(6	–	3	pkt,	5	–	2	pkt,	4	–	1	pkt);	
Frekwencja	bieżąca	(97,5%-100%	-	5	pkt;	95%-97,49%-	-	4pkt;	92,5%	-	94,49%	-	3	pkt;	90%	-	
92,49%	-	2	pkt;	85%	-	89,99%	-	1	pkt)		Ilość	punktów	z	testu	wiedzy	(85%	-	100%	-	3	pkt;	70%	-	
84,49%	 -	 2	 pkt;	 55%	 -	 69,99%	 -	 1	 pkt)	Opinia	 nauczyciela	 uczącego	 przedmiotu	 zgodnego	 z	
wyborem	 zajęć	 dodatkowych	 (zdecydowanie	 pozytywna	 –	 3	 pkt;	 pozytywna	 –	 2	 pkt;	 ani	
pozytywna	ani	negatywna	–	1	pkt)	Dodatkowy	1	punkt	za	orzeczenie	o	niepełnosprawności			
Zajęcia	 wyrównawcze	 z	 matematyki:	cena	 roczna	 z	 przedmiotu	 zgodna	 z	 wyborem	 zajęć	
dodatkowych	(2	–	3	pkt,	3	–	2	pkt,	4	–	1	pkt)		Ilość	punktów	z	testu	wiedzy	(0%	-	25%	-	3	pkt;	
25,01%	-	40%	-	2	pkt;	40,01%	-	60%	-	1	pkt)	Opinia	nauczyciela	uczącego	przedmiotu	zgodnego	
z	 wyborem	 zajęć	 dodatkowych	 (zdecydowanie	 pozytywna	 –	 3	 pkt;	 pozytywna	 –	 2	 pkt;	 ani	
pozytywna	 ani	 negatywna	 –	 1	 pkt)	 Dodatkowy	 1	 punkt	 za	 opinię/orzeczenie	 o	 specjalnych	
potrzebach	edukacyjnych/	orzeczenie	o	niepełnosprawności		
Zajęcia	 rozwijające	 w	 programów	 Word,	 Excel,	 Access	 oraz	 programowania:	 Średnia	 ocen	
rocznych	 z	 przedmiotów:	 informatyka,	 matematyka,	 angielski	 (5	 –	 3	 pkt,	 4	 –	 2	 pkt,	 3	 –	 1	
pkt)	Frekwencja	bieżąca	(97,5%-100%	-	5	pkt;	95%-97,49%-	-	4pkt;	92,5%	-	94,49%	-	3	pkt;	90%	
-	92,49%	-	2	pkt;	85%	-	89,99%	-	1	pkt)	Ilość	punktów	z	testu	wiedzy	(85%	-	100%	-	3	pkt;	70%	-	
84,49%	-	2	pkt;	55%	-	69,99%	-	1	pkt)	Dodatkowy	1	punkt	za	orzeczenie	o	niepełnosprawności		
Zajęcia	„Bezpieczeństwo	w	sieci”	–	rekrutacja	obejmuje	wszystkich	uczniów	klas	pierwszych	W	
przypadku	tej	samej	ilości	punktów	decyduje	kolejność	zgłoszeń.		
Dopuszcza	się	rezygnację	z	zastosowania	ww.	procedury	jeżeli	liczba	osób	chętnych	do	wzięcia	
udziału	w	danej	formie	wsparcia	będzie	równa	z	przewidzianą	we	wniosku	liczbą	uczestników	
tejże	formy.	
	
6)	Procedura	rekrutacji		
a)	 	Postepowanie	 rekrutacyjne	 jest	 obligatoryjne	 dla	 osób	 deklarujących	 udział	 w	 projekcie	
„Interaktywny		Śniadek”.			
b)	 	Osoby	 wyrażające	 chęć	 uczestnictwa	 w	 zajęciach/kursach	 realizowanych	 w	 ramach	
projektu	 	„Interaktywny	 Śniadek”	 pobierają	 i	 wypełniają	 formularz	 zgłoszeniowy	 i	
oświadczenie	uczestnika		projektu.	Zgłoszenie	ucznia	niepełnoletniego	będzie	wymagać	zgody	
i	podpisu	opiekuna	prawnego.			
c)		Wzory	niezbędnych	dokumentów	do	zgłoszenia	uczestnictwa	w	projekcie	można	pobrać	ze	
strony		internetowej	projektu	oraz	w	Biurze	Projektu	przy	ul.	Śniadeckich	9,	pokój	22.			
d)		Kandydaci	przed	złożeniem	dokumentów	winni	zapoznać	się	z	„Regulaminem	Projektu”.	W	
trakcie	 wypełniania	 formularza	 zgłoszeniowego	 kandydaci	 potwierdzają	 ,	 iż	 zapoznali	 się	 z	
treścią	 niniejszego	 regulaminu	 i	 akceptują	 go.	 Regulamin	 realizacji	 projektu	 „Interaktywny	
Śniadek”	 jest	 dostępny	 w	 siedzibie	 II	 Liceum	 Ogólnokształcącego	 im.	 Jana	 Śniadeckiego	 w	
Kielcach,	w	Biurze	Projektu,	pokój	22,		jak	również	na	stronie	internetowej	projektu	na	tablicy	
informacyjnej	projektu.			
e)	 	Kandydaci	dostarczają	do	Biura	Projektu	formularz	zgłoszeniowy	oraz	oświadczenie,	które	
zostaną	 zamieszczone	 przez	 Organizatora	 na	 stronie	 internetowej	 Projektu	 oraz	 na	 tablicy	
informacyjnej		Projektu.			
f)	 	Komisja	Rekrutacyjna	weryfikuje	otrzymane	zgłoszenia	uczestnictwa	pod	kątem	kryteriów,	
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o	których		mowa	w	pkt.	7	oraz	podejmuje	decyzję	o	zakwalifikowaniu	kandydata	do	projektu.			
g)	 	Komisja	 Rekrutacyjna	 umieszczenie	 informacji	 na	 stronie	 internetowej	 Projektu	 o	
ostatecznym	zakwalifikowaniu	się	do	udziału	w	projekcie,	 terminie	rozpoczęcia	zajęć	/	kursu	
oraz	 miejscu	 odbywania	 wymienionych	 form	 wsparcia.	 Przyporządkowanie	 uczestników	 do	
grupy	szkoleniowej		dokonuje	Komisja	Rekrutacyjna.			
h)		Lista	rezerwowa	zostanie	utworzona	z	uczestników	biorących	udział	w	procesie	rekrutacji,	
którzy		z	powodu	wyczerpania	limitu	miejsc	nie	zakwalifikowali	się	do	udziału	w	Projekcie.			
i)	 	Osoby	 z	 listy	 rezerwowej	 zostaną	 włączone	 do	 uczestnictwa	 w	 Projekcie	 w	 przypadku	
rezygnacji		uczestników	wcześniej	zakwalifikowanych.			


