Regulamin rekrutacji
do projektu pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna w I LO w Bochni"
Nr projektu: RPMP. 10.01.04-12-0429/17
Realizator:
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego, Pl. Ks. Czaplińskiego 1,
32-700 Bochnia
§1
Postanowienia ogólne
1. Projekt pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna w ILO w Bochni", zgodnie z wnioskiem, jest
realizowany od 1.09.2017 roku do 29.06.2018 roku.
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia
ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna,
3. Biuro projektu znajduje się w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza
Wielkiego w Bochni, Pl. Ks. Czaplińskiego 1, 32-700 Bochnia w sekretariacie szkoły (parter
budynku) i będzie dostępne w godzinach 7:30-15:00 przez cały okres realizacji projektu.
4. Celem szczegółowym Projektu w zakresie komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej
jest zapewnianie uczniom liceów i techników możliwości poszerzenia wiedzy z zakresu
przedmiotów ogólnych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu
nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych; wzmocnienie współpracy
pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi, a uczelniami poprzez realizację zajęć
edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie motywacji do kontynuowania nauki. Dzięki
Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych otrzymają
możliwość kontaktu z nauką, będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty przy
wsparciu najlepszych uczelni, co ułatwi im wybór właściwego kierunku studiów. Z kolei
uczelnie będą miały możliwość współpracy z najzdolniejszymi uczniami w Małopolsce.
5. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
6. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności do osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie, wszystkim osobom
bez względu na płeć, wiek i niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną
religię, światopogląd, orientację seksualną, uczestnictwa w oferowanych formach na
jednakowych zasadach.
§2
Zakres wsparcia
1. Zajęcia on-line – dodatkowe zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli
akademickich/doktorantów w formie wideokonferencji, w czasie rzeczywistym,
jednocześnie dla kilku grup umiejscowionych w kilku szkołach z możliwością
aktywnego włączenia się uczestników w dowolnej chwili trwania zajęć.
2. Koła naukowe - dodatkowe zajęcia prowadzone we współpracy nauczyciela
z pracownikiem akademickim/doktorantem, w tym 10 godzin zajęć w roku szkolnym
w ramach kół naukowych prowadzonych będzie przez nauczycieli akademickich
doktorantów za pomocą wideokonferencji, w czasie rzeczywistym, jednocześnie dla
kilku grup uczniów umiejscowionych w szkołach z możliwością aktywnego włączenia
się uczestników w dowolnej chwili trwania zajęć.

2. Obszary tematyczne w Projekcie:
- JĘZYK ANGIELSKI: zajęcia on-line oraz 3 koła naukowe.
Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Tarnowie.
- MATEMATYKA: zajęcia on-line i 3 koła naukowe
Zajęcia prowadzone przez nauczycieli
akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie.
- FIZYKA: zajęcia on- line i 1 koło naukowe.
Zajęcia prowadzone przez nauczycieli
akademickich Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie.
- BIOLOGIA: zajęcia o-line i 3 koła naukowe
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Wymiar czasowy zajęć dla jednej grupy - 30 godzin lekcyjnych (1 godzina lekcyjna
odpowiada 45 min.) Szczegółowy harmonogram zajęć w danym obszarze tematycznym
będzie zajęć zamieszczony na tablicy ogłoszeń.
W zajęciach on-line w obszarach tematycznych: jęz. angielski, matematyka, biologia
uczestniczyć będzie po 20 osób a w kołach naukowych od 5 do 8 osób, łącznie 20 osób
w każdym obszarze.
W zajęciach on-line z fizyki uczestniczyć będzie 15 uczniów/uczennic a w kole naukowym
8 osób.
Miejscem realizacji zajęć on-line i kół naukowych jest siedziba I Liceum
Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, Pl. Ks. Czaplińskiego 1,
32-700 Bochnia
Uczestnicy/Uczestniczki Projektu wezmą udział raz w semestrze w zajęciach
stacjonarnych na uczelni, tj. dwukrotnie w czasie realizacji Projektu.
Uczestnicy/uczestniczki koła naukowego z fizyki dodatkowo będą mieli możliwość
uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych na uczelni - Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie (1 wyjazd w roku szkolnym).
Tematyka zajęć on-line i prowadzonych w ramach kół naukowych będzie wykraczała poza
podstawę programową kształcenia dla danego obszaru tematycznego na poziomie szkoły
ponadgimnazjalnej. Zajęcia prowadzone będą według scenariuszy wypracowanych
w Projekcie koordynacyjnym.
Zajęcia dodatkowe on-line oraz w ramach kół naukowych nie będą kolidować
z obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi uczestników/ uczestniczek Projektu.
§3
Zasady rekrutacji

1. Projekcie może wziąć udział osoba, która:
1) wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w Projekcie;
2) jest uczniem/uczennicą klasy 2 LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, pl. Ks.
Czaplińskiego 1, 32-700 Bochnia
3) zamieszkuje na terenie Województwa Małopolskiego,
4) posiada kompetencje pozwalające na udział w zajęciach wykraczających ponad
podstawę programową kształcenia dla danego przedmiotu. Weryfikacja kompetencji
odbędzie się na podstawie ocen za ostatni rok szkolny z danego obszaru. Wymagana
min. ocena na koniec roku szkolnego, z danego obszaru na poziomie min. 4.
5) wypełni i złoży w sekretariacie swojej szkoły Kartę zgłoszeń – załącznik nr 1
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. W zajęciach z danej tematyki nie będzie mógł uczestniczyć uczeń/uczennica, który brał
udział w tożsamym wsparciu pod względem realizowanych treści zajęć w obszarze
tematycznym, tak aby uniknąć wielokrotnego udziału ucznia w takich samych zajęciach.
3. W zajęciach kół naukowych z j. angielskiego, matematyki, biologii będą uczestniczyć
uczniowie/uczennice zajęć on-line. Natomiast w przypadku koła naukowego z fizyki
pierwszeństwo będą mieli uczniowie/uczennice, biorący udział w zajęciach on-line w z fizyki.
W przypadku większej liczby chętnych niż liczba miejsc zostaną zastosowane kryteria
wskazane w ust. 4 i 5.
4. W przypadku większej liczby chętnych, spełniających warunki udziału w Projekcie, niż liczba
wolnych miejsc o udziale w Projekcie decydować będzie:
1) etap I: wyższa ocena z przedmiotu odpowiadająca obszarowi tematycznemu, jaką
uzyskał uczeń na koniec semestru poprzedzającego Rekrutację;
2) etap II: w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie - osiągnięcia
w danym obszarze tematycznym konkursy, olimpiady itp.);
3) etap III: w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w II etapie - kryteria
określone przez Realizatora, wynikające z analizy i diagnozy potrzeb grupy docelowej
tj.: najwyższa liczba punktów, na którą składać się będzie w przypadku: matematyki, fizyki,
j. angielskiego, informatyki- suma ocen z danego przedmiotu na koniec semestru
poprzedzającego Rekrutację:
- ocena 5,6 - 5 pkt;
- ocena 4 - 4pkt;
- rekomendacja wychowawcy/czyni -5pkt,
- rekomendacja nauczyciela/lki określonego przedmiotu - 5pkt.
W przypadku takiej samej liczby punktów decydować będzie ocena z zachowania.
5. W celu zwiększenia szans i dostępności wsparcia, osoby z niepełnosprawnością otrzymają
dodatkowo 5 pkt oraz w celu wyrównania szans płci mężczyźni dodatkowo 5pkt. W przypadku
małego zainteresowania udziałem w Projekcie przewiduje dodatkową Rekrutację w okresie do
12 października 2017r., a dużego utworzenie list rezerwowych, dla każdego rodzaju wsparcia
i obszaru tematycznego odrębnie.
6. Rekrutacja na zajęcia on-line i zajęciach koła naukowego prowadzona będzie w siedzibie
szkoły w okresie do 12 października 2017r
Informacje dotyczące rekrutacji dostępne będą na: stronie internetowej szkoły/tablicy ogłoszeń
w siedzibie szkoły oraz przekazywane będą w formie ustnej przez nauczycieli
w szkole.
7. O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic Liceum Ogólnokształcącego i Technikum do udziału
w zajęciach on-line i zajęciach koła naukowego w ramach Projektu decyduje Komisja
Rekrutacyjna w składzie:
a) Przewodniczący Komisji – Jerzy Pączek
b) Członek Komisji – Agata Fido
c) Członek Komisji – Paulina Romaniszyn-Majcher
d) Członek Komisji – Anna Kukuła-Bielecka
8. W wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej powstanie protokół (wzór stanowi załącznik nr 7)
potwierdzający zakwalifikowanie uczniów/uczennic do udziału w zajęciach on-line i zajęciach
koła naukowego.
9. Listy uczniów/uczennic, zakwalifikowanych do udziału w Projekcie sporządzone dla
każdego obszaru tematycznego i rodzaju wsparcia odrębnie, zostaną umieszczone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie szkoły.
10. Uczniowie/uczennice, którzy/e nie zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie z powodu
braku miejsc, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej, sporządzonej dla każdego obszaru
tematycznego i rodzaju wsparcia odrębnie.
11. Osoby wpisane na listę rezerwową mogą zostać wybrane do udziału w zajęciach on-line
i zajęciach koła naukowego w przypadku zwolnienia miejsca na skutek czyjejś rezygnacji lub
przypadku losowego.

12. W przypadku osób niepełnosprawnych rekrutacja będzie prowadzona z pomocą osób
trzecich (tj. wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu).
§4
Warunki uczestnictwa w zajęciach on-line
1. Uczestnik/uczestniczka zobowiązany jest do sumiennego i aktywnego udziału
w zajęciach on-line i zajęciach koła naukowego zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
2. Warunkiem uzyskania certyfikatu potwierdzającego kompetencje/udział w zajęciach on-line
i zajęciach koła naukowego jest obecność na minimum 70 % zajęć, a także przystępnie do
testu rozpoczynającego oraz podsumowującego zajęcia, monitorującego efekty uczenia.
3. Jedynym usprawiedliwieniem nieobecności powyżej 30 % godzin może być choroba lub
wypadek losowy.
4. Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach on-line i zajęciach koła naukowego
uczestniczą w nich nieodpłatnie.
5. Uczeń/uczennica może uczestniczyć w zajęciach w kilku obszarach tematycznych.
§5
Prawa i obowiązki uczestników/uczestniczek w Projekcie
1. W chwili rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia w Projekcie każda z osób podpisuje:
1) Deklarację uczestnictwa w Projekcie zał. 2
2) Oświadczenie uczestnika/uczestniczki Projektu – zał. 3;
3) Zakres danych osobowych – zał. 4;
4) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych – zał. 5;
5) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku – zał.
6.
2. Podpisanie w/w dokumentów oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3. Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach on-line i zajęciach koła naukowego
zobowiązane są do:
1) regularnego uczestnictwa w formach wsparcia – wymagana frekwencja minimum 70%
liczby godzin danej formy wsparcia
2) przystąpienia do weryfikacji nabycia kompetencji/efektów uczenia się (na podstawie
4 etapów o których mowa w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego(...)
3) przekazania informacji na temat swojej sytuacji po opuszczeniu projektu,
4) podania danych, o których mowa w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia EFS, tj. m.in.
płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, lub danych podmiotu, potrzebnych do
monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji,
5) podpisywania list obecności, potwierdzeń odbioru materiałów szkoleniowych
i zaświadczeń oraz innych dokumentów związanych z realizacją Projektu.
4. W sytuacji, gdy uczestnik nie osiągnie frekwencji w wymiarze minimum 70% liczby godzin
danej formy wsparcia - nie kończy tej formy wsparcia.
5. Dobrowolna rezygnacja z uczestnictwa w danej formie wsparcia musi zostać podpisana
przez ucznia i rodzica (w przypadku ucznia niepełnoletniego) lub ucznia w przypadku
pełnoletności na dzień składania rezygnacji.

§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Organizator Rekrutacji zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie
i wprowadzania dodatkowych postanowień.
3. Dokumentacja rekrutacyjna będzie przechowywana w siedzibie Realizatora Projektu –
Liceum
Ogólnokształcącym
im.
Króla
Kazimierza
Wielkiego
w
Bochni,
Pl. Ks. Czaplińskiego 1, 32-700 Bochnia.
Załączniki:
Zał. 1 –Karta zgłoszeń.
Zał. 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
Zał. 3 – Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu
Zał. 4 – Zakres danych osobowych.
Zał. 5– Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Zał. 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku.
Zał. 7 –protokół rekrutacyjny.

