Regulamin Rekrutacji i Udziału w Projekcie
„NOWE HORYZONTY wiedzy i umiejętności”
§1
Definicje
Skróty i pojęcia stosowane w regulaminie.
1. Projekt – oznacza przedsięwzięcie pt. „NOWE HORYZONTY wiedzy i umiejętności”.
2. Wnioskodawca – Narodowe Forum Doradztwa Kariery, ul. Al. Jerozolimskie 51/9, 00‐697 Warszawa, Odział
regionalny: Podlaskie Forum Doradztwa Kariery,
3. Biuro projektu – Odział regionalny w Białymstoku, ul. Elektryczna 1/3, 15‐080 Białystok.
4. Punkt Rekrutacyjny – sekretariat Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku, ul.
Jesienna 8, 15‐151 Białystok; Sekretariat Publicznego Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 5/7, 15‐762 Białystok.
5. Potencjalny uczestnik – uczeń/uczennica zgłaszająca/y chęć udziału w projekcie.
6. Uczestnik – uczeń/uczennica Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku,;
uczeń/uczennica Publicznego Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
zakwalifikowany/a do uczestnictwa w projekcie.
§2
Informacje o projekcie
1. Niniejszy dokument określa zasady rekrutacji i udziału w projekcie „NOWE HORYZONTY wiedzy i
umiejętności” realizowanym w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r.
2. Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Publicznego
Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego i Publicznego Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku do 30.06.2018r. w zakresie kształcenia ogólnego poprzez
rozszerzenie oferty edukacyjnej dla 200 uczniów (106 K) Zajęć wyrównawczych, podnoszących kompetencje
i rozwijających zainteresowania ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: matematyczno‐
przyrodniczych, z języka angielskiego, rozwijania umiejętności istotnych przy podejmowaniu decyzji
edukacyjno‐ zawodowych.
3. Projekt realizowany jest przez Narodowe Forum Doradztwa Kariery, oddział Podlaskie Forum Doradztwa
Kariery, ul. Elektryczna 1/3, 15‐080 Białystok.
4. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014 ‐ 2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie
3.1.Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2.Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty
edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.
5. Projekt obejmuje uczniów i uczennice Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku
oraz uczniów i uczennice Publicznego Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w
Białymstoku.
6. Udział w projekcie jest bezpłatny.
§3
Beneficjenci projektu
1. Beneficjentami projektu są uczniowie/uczennice Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w
Białymstoku oraz uczniowie/uczennice Publicznego Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie w Białymstoku.
2. W ramach rekrutacji do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych ogółem 200 uczniów/uczennic
(w tym 106 K).
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§4
Procedura rekrutacji – informacje ogólne uczniów i uczennic
1. Informacje o rekrutacji dostępne będą:
 w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku, poprzez spotkania informacyjne
z uczniami w klasach, na zebraniach z rodzicami oraz plakaty,
 w Publicznym Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku, poprzez
spotkania informacyjne z uczniami w klasach, na zebraniach z rodzicami oraz plakaty,
 w Biurze Projektu Podlaskiego Forum Doradztwa Kariery,
 na stronie internetowej Podlaskiego Forum Doradztwa Kariery http://nfdk.pl oraz na stronach www
szkół: http://zs3bialystok.pl, http://www.pg9.bialystok.pl/.
2. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły do wyczerpania limitu miejsc.
3. Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywać się będzie na podstawie karty zgłoszeniowej, stanowiącej
załącznik do niniejszego Regulaminu.
4. Kompletnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w
Punkcie Rekrutacyjnym.
5. Komisję Rekrutacyjną powołuje Kierownik Projektu.
6. Posiedzenia Komisji odbędą się w terminach wyznaczonych przez Kierownika Projektu.
7. Komisja sporządzi listy uczestników/ uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy
rezerwowe potencjalnych uczestników/ uczestniczek projektu.
8. Wyniki Rekrutacji dostępne będą w Punkcie Rekrutacyjnym.
§5
Zasady rekrutacji uczniów i uczennic
1. W projekcie może wziąć udział 200 uczniów/uczennic (w tym 106 K).
2. Komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji i selekcji zgłoszeń wg. następujących kryteriów:
2.1 FORMALNE ‐ ocena 0 ‐ 1:
a) zamieszkanie w woj. podlaskim (zgodnie z KC)
b) kształcenie (uczniowie) w szkołach objętych projektem
c) terminowe złożenie kompletu dokumentów
2.2 JAKOŚCIOWE:
a) oceny niedostateczne, dopuszczające z danych przedmiotów, ocena 0 ‐ 3
b) oceny celujące i bardzo dobre z danych przedmiotów, ocena 0 ‐ 3
c) z rodzin wielodzietnych – 1 pkt,
d) bezrobocie w rodzinie – 1 pkt.;,
e) dysfunkcje w rodzinie – 1 pkt.;
f) status materialny (na podstawie otrzymywanych stypendiów szkolnych) – niski ‐ 2 pkt.;
g) posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno‐
Pedagogicznej, objęcie pomocą psychologiczno ‐ pedagogiczną na terenie szkoły – 0 ‐ 2 pkt,
h) płeć – 106 kobiet i 94 mężczyzn,
i) kolejność zgłoszeń.
§6
Zakres wsparcia
1. Uczniowie/uczennice zakwalifikowani/ne do projektu będą mogli/ły skorzystać z minimum dwóch
wybranych form wsparcia przewidzianych w projekcie tj.:
1.1. Zajęcia do wyboru w PG 1 w Białymstoku:
 I Moduł ‐ zajęcia dydaktyczno‐wyrównawcze: język angielski, matematyka, fizyka, chemia, biologia;
 II Moduł ‐ zajęcia rozwijające uzdolnienia: język angielski, matematyka, fizyka, chemia, biologia;
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 III Moduł ‐ zajęcia rozwijające kompetencje ważne na rynku pracy tj. kreatywność, inicjatywność,
współpracę: piłka siatkowa, piłka nożna.
1.2. Zajęcia do wyboru w PG 9 w Białymstoku:
 I Moduł ‐ zajęcia dydaktyczno‐wyrównawcze: język angielski, matematyka, fizyka, chemia;
 II Moduł ‐ zajęcia rozwijające uzdolnienia: język angielski, matematyka, matematyka (geogebra),
fizyka, chemia, biologia, geografia;
 III Moduł ‐ zajęcia rozwijające kompetencje ważne na rynku pracy tj. kreatywność, inicjatywność,
aktywność twórczą, współpracę: piłka siatkowa, zajęcia teatralne, zajęcia filmowe.
1.3. Obowiązkowe wsparcie doradcze w formie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego.
1.4. Wycieczki edukacyjne – geografia i biologia w plenerze.
1.5. Pomoc stypendialna dla uczniów zdolnych.
§7
Uprawnienia i obowiązki Uczestnika
1.
2.
3.
4.
5.

Uczestnik/czka jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie.
Uczestnik/czka jest uprawniony do otrzymania bezpłatnych materiałów do zajęć.
Uczestnik/czka jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Uczestnik/czka jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach, na które zostanie zakwalifikowany.
W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku nieobecności, Uczestnik/czka zobowiązany jest do
usprawiedliwienia swojej nieobecności w formie pisemnej w terminie do 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia,
u osoby prowadzącej.
6. Uczestnik/czka zobowiązany jest do informowania o wszystkich zdarzeniach, mogących zakłócić dalszy
udział w projekcie.
7. Uczestnik/czka zobowiązany jest do wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających i ankiet
monitorujących oraz ewaluacyjnych.
§8
Postanowienia końcowe
1. Powyższy regulamin Rekrutacji i Udziału w Projekcie obowiązuje po zatwierdzeniu przez Kierownika projektu
od dnia jego ogłoszenia do publicznej wiadomość.
2. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.
3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy
prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego dotyczące
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Załączniki do Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Projekcie:
1. Karta zgłoszeniowa wraz z oświadczeniem uczestnika projektu Publicznego Gimnazjum nr 1
im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku,
2. Karta zgłoszeniowa wraz z oświadczeniem uczestnika projektu Publicznego Gimnazjum nr 9 im.
2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku.
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