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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 
pn: „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim, edycja II” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 
2020 

 
Beneficjent: Powiat Olkuski, 
Realizator: 
I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu, 
IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu, 
Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu, 
Zespół Szkół Nr 3 w Olkuszu,  
Zespół Szkół Nr 4 w Olkuszu,  
Zespół Szkół w Wolbromiu,  
 

§ 1 
Definicje 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 
1. projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie 

Olkuskim, edycja II”, 
2. regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin uczestnictwa w projekcie „Małopolska 

Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim, edycja II”  
3. realizatorze – należy przez to rozumieć Partnera – organ prowadzący: Powiat Olkuski / szkołę 

ponadgimnazjalną: I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu, IV Liceum Ogólnokształcące w 
Olkuszu, Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu, Zespół Szkół Nr 3 w Olkuszu, Zespół Szkół Nr 4 w 
Olkuszu, Zespół Szkół w Wolbromiu. 

4. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół w składzie:  
a. przewodniczący: Joanna Karkos, 
b. członkowie: Magdalena Swędzioł-Skowron, 
c. dyrektor szkoły. 

5. Liderze Projektu - należy przez to rozumieć Województwo Małopolskie – Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia 
Ustawicznego. 

6. Partnerach – uczelniach wyższych - należy przez to rozumieć następujące podmioty:  

 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30,  
30-059 Kraków, 

 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,  

 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków,   

 Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, 

 Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa w Tarnowie,  

 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, 

 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. 
podmioty spoza sektora finansów publicznych: 
- Fundacja Centrum Kopernika 
- Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej 

7. Uczestnikach projektu - Beneficjentach Ostatecznych – należy przez to rozumieć uczniów 
szkół realizujących projekt, którzy spełniają kryteria określone w § 4 niniejszego regulaminu i 
 w  wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie. 
Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w projekcie na podstawie pisemnej zgody prawnego 
opiekuna. 
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§ 2 

Postanowienia ogólne 
1. Projekt realizowany jest od 2.09.2019r.-31.07.2020r.  
2. Realizowany projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 
3. Regulamin określa  zasady uczestnictwa w projekcie pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w 

Powiecie Olkuskim, edycja II”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020. 

4. Projekt skierowany jest do najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazajlnych, które są 
realizatorami projektu. 

§ 3 
Zakres wsparcia 

1. W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia: 
1) I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu: 

 zajęcia on-line z pracownikami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
w obszarze tematycznym: geografia – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 
2019r. do czerwca 2020r., 

 koło naukowe w obszarze biologia – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 
2019r. do czerwca 2020r. w tym 10h zajęć w roku szkolnym w ramach kół prowadzonych 
będzie przez nauczycieli akademickich/doktorantów za pomocą wideokonferencji w 
czasie rzeczywistym. 

 zajęcia on-line z pracownikami akademickimi AGH w Krakowie w obszarze tematycznym: 
informatyka – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2019r. do czerwca 2020r., 

 koło naukowe w obszarze informatyka – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 
2019r. do czerwca 2020r. w tym 10h zajęć w roku szkolnym w ramach kół prowadzonych 
będzie przez nauczycieli akademickich/doktorantów za pomocą wideokonferencji w 
czasie rzeczywistym. 

2)IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu: 

 zajęcia on-line z pracownikami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
w obszarze tematycznym: biologia – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 
2019r. do czerwca 2020r. 

 koło naukowe w obszarze biologia – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 
2019r. do czerwca 2020r. w tym 10h zajęć w roku szkolnym w ramach kół prowadzonych 
będzie przez nauczycieli akademickich/doktorantów za pomocą wideokonferencji w 
czasie rzeczywistym. 

 zajęcia on-line z pracownikami akademickimi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Tarnowie w obszarze tematycznym: język angielski – 30 godzin lekcyjnych w okresie od 
października 2019r. do czerwca 2020r. 

 koło naukowe w obszarze język angielski – 30 godzin lekcyjnych w okresie od 
października 2019r. do czerwca 2020r. w tym 10h zajęć w roku szkolnym w ramach kół 
prowadzonych będzie przez nauczycieli akademickich/doktorantów za pomocą 
wideokonferencji w czasie rzeczywistym. 

 koło naukowe w obszarze fizyka – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2019r. 
do czerwca 2020r. w tym 10h zajęć w roku szkolnym w ramach kół prowadzonych będzie 
przez nauczycieli akademickich/doktorantów za pomocą wideokonferencji w czasie 
rzeczywistym. 

3)Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu: 

 zajęcia on-line z pracownikami akademickimi AGH w Krakowie w obszarze tematycznym: 
informatyka – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2019r. do czerwca 2020r., 
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 koło naukowe w obszarze informatyka – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 
2019r. do czerwca 2020r. w tym 10h zajęć w roku szkolnym w ramach kół prowadzonych 
będzie przez nauczycieli akademickich/doktorantów za pomocą wideokonferencji w 
czasie rzeczywistym. 

 zajęcia on-line z pracownikami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  
w obszarze tematycznym: biologia – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 
2019r. do czerwca 2020r. 

4)Zespół Szkół Nr 3 w Olkuszu: 

 zajęcia on-line z pracownikami akademickimi Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 
w obszarze tematycznym: język angielski – 30 godzin lekcyjnych w okresie od 
października 2019r. do czerwca 2020r. 

 koło naukowe w obszarze język angielski – 30 godzin lekcyjnych w okresie od 
października 2019r. do czerwca 2020r. w tym 10h zajęć w roku szkolnym w ramach kół 
prowadzonych będzie przez nauczycieli akademickich/doktorantów za pomocą 
wideokonferencji w czasie rzeczywistym. 

 zajęcia on-line z pracownikami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
w obszarze tematycznym: geografia – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 
2019r. do czerwca 2020r., 

 koło naukowe w obszarze geografia – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 
2019r. do czerwca 2020r. w tym 10h zajęć w roku szkolnym w ramach kół prowadzonych 
będzie przez nauczycieli akademickich/doktorantów za pomocą wideokonferencji w 
czasie rzeczywistym. 

5)Zespół Szkół Nr 4 w Olkuszu: 

 zajęcia on-line z pracownikami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  
w obszarze tematycznym: umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy 
– 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2019r. do czerwca 2020r., 

 koło naukowe w obszarze umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska 
pracy.– 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2019r. do czerwca 2020r. w tym 
10h zajęć w roku szkolnym w ramach kół prowadzonych będzie przez nauczycieli 
akademickich/doktorantów za pomocą wideokonferencji w czasie rzeczywistym, 

 koło naukowe w obszarze umiejętności uczenia się– 30 godzin lekcyjnych w okresie od 
października 2019r. do czerwca 2020r. w tym 10h zajęć w roku szkolnym w ramach kół 
prowadzonych będzie przez nauczycieli akademickich/doktorantów za pomocą 
wideokonferencji w czasie rzeczywistym. 

6) Zespół Szkół w Wolbromiu 

 zajęcia on-line z pracownikami akademickimi Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 
w obszarze tematycznym: język angielski – 30 godzin lekcyjnych w okresie od 
października 2019r. do czerwca 2020r. 

 koło naukowe w obszarze język angielski – 30 godzin lekcyjnych w okresie od 
października 2019r. do czerwca 2020r. w tym 10h zajęć w roku szkolnym w ramach kół 
prowadzonych będzie przez nauczycieli akademickich/doktorantów za pomocą 
wideokonferencji w czasie rzeczywistym. 

 zajęcia on-line z pracownikami akademickimi Politechniki Krakowskiej w obszarze 
tematycznym: chemia – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2019r. do 
czerwca 2020r. 

2. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 6) będą się odbywać na podstawie 
szczegółowego harmonogramu sporządzonego przez Lidera Projektu w oparciu o ustalenia 
dokonane wspólnie przez Lidera Projektu, Partnerów – organy prowadzące i Partnerów – 
uczelnie wyższe. 

3. Koła naukowe będą się odbywać na podstawie szczegółowego harmonogramu 
sporządzonego przez realizatora. 
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§ 4 
Kryteria uczestnictwa w projekcie 

Rekrutacja na zajęcia on-line oraz koła naukowe będzie prowadzona w oparciu o następujące zasady: 
1. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie Szkół objętych projektem spełniający kryteria 

rekrutacji (dostępu), w tym: zainteresowani udziałem w zajęciach w ramach konkretnego 
obszaru (osoby, które złożą wypełniony formularz rekrutacyjny) oraz posiadający 
kompetencje pozwalające na udział w zajęciach wykraczających ponad podstawę 
programową kształcenia dla danego przedmiotu, tj. ocena z przedmiotu odpowiadającemu 
obszarowi tematycznemu nie niższa niż dostateczna. 

2. Do udziału w zajęciach nie będą rekrutowani uczniowie, którzy w projekcie pilotażowym oraz 
w roku szkolnym 2016/17, 2017/18 i 2018/2019 korzystali ze wsparcia w tym samym 
obszarze. 

3. Jeden uczeń może korzystać z zajęć w kilku obszarach, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo w 
rekrutacji będą miały osoby biorące udział tylko w 1 obszarze. Osoby, które chcą wziąć udział 
w zajęciach z większej ilości obszarów zobowiązane będą do wskazania preferowanej 
kolejności zajęć, w których chcą brać udział. Rekrutując się na drugie i kolejne zajęcia uczeń 
otrzyma "punkty ujemne". 

4. w przypadku większej liczby chętnych uczniów (spełniających warunki uczestnictwa w 
projekcie) niż liczba wolnych miejsc na zajęcia, o udziale w projekcie decydować będzie: 

- etap I: wyższa ocena z przedmiotu odpowiadającego obszarowi tematycznemu jaką 
uczeń uzyskał na koniec semestru poprzedzającego rekrutację. W przypadku zajęć pn. 
umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy - uczniowie kwalifikowani 
będą na podstawie wyników testu opracowanego przez partnera projektu 
koordynacyjnego odpowiedzialnego ze realizację tego obszaru tematycznego. W 
przypadku obszaru rozwijanie kompetencji uczenia się - kwalifikacja na podstawie 
wyższej oceny z przedsiębiorczości. Jeśli w szkole, do której uczęszcza uczeń nie są 
realizowane zajęcia z przedsiębiorczości pod uwagę będzie brana wyższa ocena z 
matematyki lub wiedzy o społeczeństwie. 
- etap II: w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie – osiągnięcia w 
danym obszarze tematycznym (konkursy,olimpiady itp.) 
- etap III: w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na II etapie - decyduje 
opinia nauczyciela na podstawie przeprowadzonego testu z danego obszaru 
tematycznego 

5. W rekrutacji do udziału w kołach naukowych pierwszeństwo będą miały osoby, które zostały 
zrekrutowane do udziału w zajęciach dodatkowych (online). Pozostałe miejsca będą 
przydzielane zgodnie pkt. 4.  

6. Uczniowie kwalifikowani będą do projektu na podstawie w/w kryteriów przez Komisję 
Rekrutacyjną aż do wyczerpania limitu miejsc przewidzianych na poszczególne formy 
wsparcia. 

7. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc kwalifikowani będą pozostali uczniowie 
spełniający kryterium wym. w ust. 1 zainteresowani oferowanymi formami wsparcia. 

8. Uczniowie, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału  
w formach wsparcia zostają umieszczeni na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika z 
listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany uczeń z listy rezerwowej. 

9. Do projektu zostanie zakwalifikowana następująca liczba uczniów: 
a. Zajęcia on-line–16-20 osób, 
b. Koło naukowe w– 6-8 osób 

§ 5 
Proces rekrutacji 

1. Rekrutacja do form wsparcia przeprowadzana będzie w okresie od 9 do 20 września 2019 
roku, natomiast w przypadku nie wyczerpania limitu miejsc, skreślenia ucznia z listy 
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uczestników projektu bądź rezygnacji proces rekrutacji do projektu może zostać wznowiony 
przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.  

2. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w formach wsparcia w  projekcie składają Formularz 
Zgłoszenia – stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z wymaganymi dokumentami 
wymienionymi w Formularzu Zgłoszenia w dniach od  9 do 20 września 2019 roku. 

3. Komplet dokumentów rekrutacyjnych uczniowie przekazują do Dyrektora Szkoły. 
4. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane i będą przechowywane w biurze projektu 

wraz z pozostałą dokumentacją zgromadzoną w ramach rekrutacji. 
5. Komisja Rekrutacyjna w terminach najpóźniej do dnia 27 września 2019 roku podejmuje 

decyzję o  zakwalifikowaniu do form wsparcia uczniów spełniających wymogi formalne, 
z uwzględnieniem kryteriów dodatkowych. Komisja ustala listy osób zakwalifikowanych do 
form wsparcia oraz listy osób rezerwowych. Lista osób zakwalifikowanych oraz lista osób 
rezerwowych dostępne będą w sekretariacie szkoły. 

6. Nadzór nad prawidłową rekrutacją sprawuje Komisja Rekrutacyjna. 
7. Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat projektu jest Joanna Karkos, tel. (32) 

6430692, e-mail: projekty.splkusz@gmail.com 
 

§ 6 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Olkuszu,  
ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz; NIP 637 2024 678 REGON  276 255 045, adres  e-mail: 
spolkusz@sp.olkusz.pl Tel 32 643 04 10 /nazwa i adres oraz dane kontaktowe 
zamawiającego/; 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie  Powiatowym  w Olkuszu  jest Pan Paweł 
Chochół. Kontakt e-mail: pchochol.priv@gmail.com, telefon: +48 606 487 587 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia. Odbiorcami Pani/Pana 
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania na zasadzie jawności i transparentności, 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres dwóch lat od 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków, w którym 
ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonej operacji, tj. nie którecj niż do 31.12.2028 r. 

5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6. posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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§ 7 
Prawa i obowiązki uczestników projektu 

1. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w projekcie reguluje niniejszy regulamin. 
2. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uczestniczą w formach wsparcia nieodpłatnie. 
3. Osoby zakwalifikowane do udziału w formach wsparcia zobowiązane są do: 

a) podpisania „Deklaracji uczestnictwa w projekcie”, 
b) podpisania „Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych”, 
c) regularnego uczestnictwa w formach wsparcia – udział w minimum 27 godzinach w 

wyznaczonych terminach,  
d) wypełnienia ankiet ewaluacyjnych. 

4. Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa formach wsparcia może zostać skreślony z listy 
uczestników w następujących przypadkach: 
a) na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia uzasadniony rażącym naruszaniem zasad 

uczestnictwa w zajęciach, 
b) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności powyżej 4 godzin zajęć, przy czym 

jedynym usprawiedliwieniem nieobecności ucznia na poszczególnych formach wsparcia 
jest choroba lub wypadek losowy, jednak liczba godzin usprawiedliwionych nie może 
przekraczać 30% wszystkich godzin przewidzianych w danej formie wsparcia, 

c) rezygnacji uczestnika, 
d) skreślenia uczestnika z listy uczniów danej szkoły. 

5. Skreślenia ucznia z listy uczestników projektu w przypadkach, o których mowa 
w ust.4 dokonuje Komisja Rekrutacyjna wpisując jednocześnie na listę Beneficjentów 
Ostatecznych kolejną osobę z listy rezerwowej. 

6. Uczniowie, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczeni z udziału w projekcie. 

7. W przypadku rezygnacji osoby z uczestnictwa w danej formie wsparcia zostanie ona 
wykluczona z udziału w innych formach wsparcia. 

8. Osoby wpisane na listę rezerwową mogą zostać wybrane do udziału w formach wsparcia w 
przypadku zwolnienia miejsca na skutek czyjejś rezygnacji lub skreślenia z listy w przypadkach, 
o których mowa w ust. 4. 

9. Po zakończeniu udziału w danej formie wsparcia i spełnieniu kryterium frekwencji opisanego 
w ust. 3 pkt. c), zastrzeżeniem ust 4 uczestnicy projektu otrzymują zaświadczenie ukończenia 
danej formy wsparcia. 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin uczestnictwa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie  

lub wprowadzenia dodatkowych postanowień. 
3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu. 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 –  Formularz zgłoszeniowy. 
 


