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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA UCZNIÓW I UCZENNIC  
W PROJEKCIE pn. SUPER UMYSŁ 

 
Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji uczestników do Projektu Super umysł nr 
RPMP/10.01.03-12-0405/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu 
Państwa realizowanego w Gminie Laskowa w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i 
kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w 
szkołach prowadzących kształcenie ogólne. 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
1. Projekt jest realizowany w okresie od 01.06.2021 do 31.12.2022 r. na podstawie umowy 
zawartej pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie a Gminą Laskowa z 
siedzibą w Laskowej, 34 - 602 Laskowa 643 – parter (Beneficjent Projektu). 
2. Realizatorem Projektu jest Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej oraz 
następujące Szkoły Podstawowe znajdujące się na terenie Gminy Laskowa: 

I. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Laskowej, Laskowa 2 (SP1) 

II. Szkoła Podstawowa im. Jana Matejki w Kamionce Małej, Kamionka Mała 134 (SP2) 
III. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Żmiącej, Żmiąca 128 (SP3)   
IV. Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sechnej, Sechna 140 (SP4)  
V. Szkoła Podstawowa im. Świętego Józefa w Krosnej, Krosna 109 (SP5) 

3. Biuro Projektu znajduje się w Urzędzie Gminy Laskowa, Laskowa 643 a Biura Rekrutacyjne 
we wszystkich Szkołach (SP1-SP2) na parterze z dostępem dla osób niepełnosprawnych i są 
czynne w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00. 
4. Głównym celem Projektu jest: 

a) podniesienie dostępności i jakości edukacji dzieci i młodzieży w zakresie kształcenia 
ogólnego uczęszczających do jednej z 5 szkół (SP1 – SP5) prowadzonych przez Gminę 
Laskowa;  

b) dalszy rozwój społeczny i edukacyjny woj. małopolskiego poprzez dopasowanie 
programu edukacji do potrzeb nowoczesnej gospodarki i rynku pracy. 

c) podniesienie u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych, zwiększenie motywacji 
do nauki oraz promowanie właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy a także 
indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach; 

d) promocja postaw proedukacyjnych poprzez program stypendialny; 
e) wyrównywanie deficytów w szczególności u uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi; 
f) wzrost kompetencji w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz 

technologii informacyjnych, a także pedagogiki specjalnej i kompetencji 
wychowawczych wśród nauczycieli; 

g) doposażenie szkół (SP1 – SP5) w nowoczesny sprzęt edukacyjny.   
 

§ 2. Zakres wsparcia 
1. W ramach Projektu w roku szkolnym 2021/22 przewidziane są następujące formy 
wsparcia dla uczniów i uczennic w postaci nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych poprzedzone 
rekrutacją: 
I. Zajęcia dla uczniów SP1-SP5 w zakresie kompetencji matematycznych 
a) Super liczby – grupowe (maks. 8 os./gr.) zajęcia grupowe w zakresie kompetencji 
matematycznych (72 g. lek./gr.) ukierunkowane na podniesienie lub zdobycie kompetencji 
matematycznych. Nauczyciele w trakcie zajęć wykorzystywać będą istniejące materiały 
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edukacyjne w tym zwalidowany produkt w ramach projektu innowacyjnego POKL, program 
multimedialny oraz materiały elektroniczne i e-podręczniki. 
b) Super liczby – zajęcia indywidualne w zakresie kompetencji matematycznych 
ukierunkowane na podniesienie lub zdobycie kompetencji matematycznych dla 48 
uczniów/uczennic. Każdy z uczniów/uczennic otrzyma wsparcie w postaci 72 g. lek. 
indywidualnych korepetycji.   
II. Zajęcia dla uczniów SP1-SP5 w zakresie kompetencji informatycznych 
a) Mały inżynier – zajęcia grupowe (8 os./gr.) w zakresie kompetencji informatycznych (w 
tym robotyka i kodowanie) (108 g. lek./gr.) ukierunkowane na podniesienie lub zdobycie 
kompetencji informatycznych dla 78 uczniów/uczennic. Nauczyciele w trakcie zajęć 
wykorzystywać będą szkolne oraz zakupione w ramach Projektu materiały edukacyjne i 
dydaktycznych, istniejące zasoby dostępne swobodnie na wolnych licencjach, w tym 
materiały elektroniczne i e –podręcznik oraz zakupiony sprzęt (laptopy, tablety, roboty). 
III. Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi  
a) Indywidualne konsultacje z psychologiem dla 120 uczniów (12 g. lek./os.) 
b) Potrafię więcej! – ogólnorozwojowe zajęcia grupowe (4 os./gr.) z technik uczenia się i 
zapamiętywania dla 72 uczniów/uczennic (48 g. lek./gr.)  
IV. Program stypendialny 
a) Stypendium edukacyjne dla 263 uczniów/uczennic zostanie przyznane w kwocie 300 zł/mc 
przez 12 mc. Udział w projekcie nie jest równoznaczny z otrzymaniem stypendium. 
Przyznawanie stypendium odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia i wypełnienia 
dodatkowego formularza. Decydować będzie liczba punktów. Wsparcie zostanie skierowane 
do uczniów/uczennic, którzy w tym samym czasie nie będą pobierać innego stypendium 
finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Stypendium będzie mogło zostać przyznane 
wyłącznie na: 

 udział w zajęciach edukacyjnych pozaszkolnych lub wycieczkach edukacyjnych, 

 pomoce rzeczowe o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup 
podręczników oraz wyposażenie pomagające w nauce (biurko, krzesło, laptop, etc.)  

 
§ 3. Zasady Rekrutacji 

1. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji Wójt Gminy Laskowa wewnętrznym 
zarządzeniem powołuje 3-osobowe Szkolne Komisje Rekrutacyjne (SKR) w każdej Szkole 
składające się z pracownika Szkoły i księgowej projektu, którym przewodniczy Koordynator 
Szkolny z danej Szkoły (dalej: SKR – Szkolna Komisja Rekrutacyjna). 
2. W skład SKR wchodzi co najmniej 3 członków, z zastrzeżeniem, że skład SKR może ulec 
zmianom w trakcie trwania procesu rekrutacji.  
3. Informacje o rekrutacji, w tym niniejszy Regulamin, zostaną rozpowszechnione, co 
najmniej w następujący sposób: 

 poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Laskowa (www.laskowa.pl), 

 poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Szkoły, 

 poprzez przekazanie informacji o Rekrutacji przez Szkoły do rodziców/prawnych 
opiekunów dzieci za pomocą dziennika elektronicznego, 

 poprzez dystrybucję ulotek na spotkaniach z rodzicami. 
4. Nadzór nad prawidłową rekrutacją sprawuje Koordynator Szkolny danej Szkoły. 
5. Do zadań Koordynatora Szkolnego należy w szczególności: 

 zorganizowanie spotkania informacyjnego dla zainteresowanych rodziców, 

 zgromadzenie dokumentów rekrutacyjnych, 
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 nadanie kodów numerycznych każdemu Kandydatowi oraz poinformowanie 
Kandydatów o nadanym kodzie, 

 dokonanie weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez uczniów 
/uczennice pod względem formalnym i merytorycznym, 

 wezwanie do uzupełnień braków/uchybień (jeśli dotyczy), 

 dokonanie oceny poziomu spełnienia kryteriów rekrutacyjnych oraz sporządzenie 
listy osób zakwalifikowanych do poszczególnych form wsparcia w Projekcie wg. 
kryteriów rekrutacyjnych, 

 stworzenie imiennej listy osobowej uczestników dla danej Szkoły w programie 
Excel zgodnie z przepisami RODO, 

 stworzenie anonimowej listy rankingowej oraz listy rezerwowej dla danej Szkoły 
oraz jej publikacja do 15.09.2021 na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
Szkoły, 

 poinformowanie rodziców/prawnych opiekunów o wynikach rekrutacji osobiście 
lub drogą elektroniczną, 

 w przypadku małej liczby zgłoszeń przeprowadzenie ponownego naboru oraz 
indywidualnych spotkań z rodzicami uczniów, którzy według opinii nauczycieli 
powinni wziąć udział w zajęciach.  

 
§ 4. Przebieg i kryteria rekrutacji 

1. Rekrutacja uczniów i uczennic będzie prowadzona przez SKR w dniach 1.09.2021 r. – 
10.09.2021 r. we wszystkich Szkołach biorących udział w projekcie (SP1 – SP5). 

2. Rekrutacja będzie przeprowadzona odrębnie w każdej Szkole. 
3.   Do Projektu może się zgłosić uczeń/ uczennica Szkoły biorącej udział w projekcie, która/y 
spełni łącznie następujące KRYTERIA DOSTĘPU: 

 Posiada status ucznia w jednej ze Szkół (SP1 – SP5), o których mowa w § 1.2,  

 (k. pomocnicze) O zakwalifikowaniu do Projektu zadecydują punkty z uwzględnieniem 
parytetów, które będą przyznawane na podstawie ankiety-oświadczenia skierowanej 
do Rodziców/Opiekunów wg. następujących kryteriów: średnia ocen końcowych z 
zeszłego roku z matematyki lub informatyki lub średnia wszystkich ocen końcowych 
(dla kl. I – arkusz oceny gotowości szkolnej i punktacja malejąca od 1 do 6 pkt. za 
ocenę, maks. 120 pkt w przypadku oceny ndst. lub opisowej oceny równoważnej), 
ocena punktowa z motywacji do nauki (od 1 - 6) wystawiana przez wychowawcę oraz 
punkty za niekorzystną sytuację społeczną ucznia/uczennicy: z niepełnosprawnością 
posiadającego orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie 
kształcenia specjalnego lub indywidualnego (weryfikacja na podstawie oświadczenia 
rodzica) /Beneficjent potwierdzi złożone oświadczenie poprzez bazę Ośrodka Pomocy 
Społecznej) (50 pkt.); posiadającego opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (30 
pkt.); którego rodzic lub rodzeństwo są osobami niepełnosprawnymi (każdy po 10 
pkt.); dotkniętego sieroctwem (30 pkt); dotkniętego półsieroctwem (10 pkt). 
Dodatkowo za niekorzystną sytuację ekonomiczną będą przyznawane punkty (maks. 
40 pkt.) uczniowi/uczennicy pochodzącemu z rodziny korzystającej z pomocy Ośrodka 
Pomocy Społecznej (10 pkt); pobierającemu stypendium socjalne (10 pkt); 
dotkniętemu bezrobociem (każdy rodzic po 10 pkt) – złożone oświadczenie należy 
potwierdzić poprzez bazę Ośrodka Pomocy Społecznej.   

4. Zgłoszenia do projektu dokonuje rodzic/opiekun prawny dziecka spełniającego ww. 
warunki uczestnictwa, dostarczając następujące dokumenty do Biura Rekrutacyjnego w 
szkole (SP1-SP5):     
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a) Formularz Zgłoszeniowy (Zał. 1) 
b) Oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych (Zał. 2)  
c) Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika projektu (Zał. 3) 

5. Do każdego zgłoszenia zostanie dołączona ankieta, którą wypełni wychowawca dziecka.  
6. Weryfikacja zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych dokumentów 
rekrutacyjnych. 

a) Zgłoszenie następuje poprzez złożenie wypełnionych dokumentów wyżej 
wymienionych. 

b) Weryfikacja zgłoszeń będzie dokonywana bezpośrednio po dostarczeniu 
dokumentów.  

c) Osoby spełniające kryterium obligatoryjne, które otrzymały odpowiednią ilość 
punktów, zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie. 

d) W trakcie trwania rekrutacji każdemu zgłoszeniu będzie nadany kod rekrutacyjny. 
e) Po zakończeniu rekrutacji odbędzie się posiedzenie SKR, która w oparciu o kryteria 

rekrutacji wybierze łacznie 300 uczestników/uczestniczek w roku szkolnym 
2021/2022.  

f) Anonimowa lista rekrutacyjna z kodami rekrutacyjnymi uczniów zakwalifikowanych 
do projektu zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w Szkołach(SP1 – SP5), o 
których mowa w § 1.2. 

g) Po przekroczeniu liczby zgłoszeń zakładanej w projekcie zostanie utworzona lista 
rezerwowa.  

h) W przypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki z uczestnictwa w projekcie, które jest 
możliwe podczas pierwszych dwóch miesięcy trwania Projektu, jego miejsce zajmie 
pierwsza osoba z listy rezerwowej.  

i) Osoby niezakwalifikowane z przyczyn formalnych zostaną o tym powiadomione 
telefonicznie lub mailowo.  

j) Uczniowie/uczennice niepełnoletni kwalifikowani są do udziału w projekcie w oparciu 
o zgodę rodzica/opiekuna prawnego zawartą w formularzu zgłoszeniowym dla 
ucznia. 

k) Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację przez 
uczniów/uczennice i ich rodziców/ opiekunów prawnych zasad określonych w 
niniejszym Regulaminie. 

l) Złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza, że kandydat/ka zapoznał/a się z 
niniejszym Regulaminem, akceptuje jego zapisy i zobowiązuje się do ich 
przestrzegania. 

 
7. Zgłoszenia do Projektu przyjmowane będą w Biurach Rekrutacyjnych mieszczących się w 
każdej ze szkół (SP1-SP5) i w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 
15.00 w dniach od 1 do 10 września 2021 r. W pozostałych godzinach bliższe informacje oraz 
dokumenty rekrutacyjne można otrzymać w Biurach Rekrutacyjnych.    
8. Od decyzji SKR przysługuje odwołanie poprzez złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie 
sprawy do 7 dni roboczych od dnia upublicznienia listy rankingowej osób zakwalifikowanych 
do udziału w projekcie. Wówczas SKR ma 4 dni robocze na rozpatrzenie wniosku od dnia jego 
otrzymania. Z procedury odwoławczej SKR sporządza protokół. 
9. W przypadku otrzymania tej samej ilości punktów o przyjęciu do Projektu zadecyduje 
kolejność zgłoszeń.  
 

§ 5. Regulamin uczestnictwa 
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1. Każdy uczestnik/uczestniczka weźmie udział w min. jednych nieodpłatnych zajęciach 
pozalekcyjnych. 
2. Przewidziane formy wsparcia dla uczestników Projektu ma charakter nieodpłatny.  
3. Uczniowie/uczennice mogą uczestniczyć w różnych formach wsparcia, wg. indywidualnych 
potrzeb i możliwości na podstawie Ankiety skierowanej do Wychowawcy dziecka (zał. 4) oraz 
Opinii o uczniu/uczennicy (zał. 5). 
4. Wybór danej formy wsparcia będzie odbywać się w pierwszej kolejności na podstawie 
Ankiety Wychowawcy, a następnie w oparciu o Formularz Zgłoszeniowy (zał. 1) wypełniony 
przez rodzica w przypadku wolnych miejsc na dane zajęcia.  
5. Zajęcia grupowe i indywidualne będą odbywać się raz lub dwa razy w tygodniu po jednej 
lub dwóch godzinach lekcyjnych po zakończeniu zajęć szkolnych w godzinach 
popołudniowych (pn.-pt.) oraz dopołudniowych (sob.) na terenie danej Szkoły.     
6. Szczegółowy harmonogram poszczególnych zajęć zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń 
w szkole oraz będzie dostępny w sekretariacie szkoły. 
7. Osoby zakwalifikowane do Projektu zobowiązują się do: 

a) systematycznego przygotowywania się do zajęć, w tym odrabiania zadań domowych 
b) przestrzegania punktualności 
c) regularnej frekwencji na zajęciach i aktywnego uczestnictwa w zajęciach 
d) udziału w testach/sprawdzianach dotyczących poziomu kompetencji uczestnika oraz 

sprawdzających wzrost kompetencji 
e) przedstawienia  osobie prowadzącej zajęcia pisemnego usprawiedliwienia 

podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego w razie nieobecności spowodowanej 
przypadkiem losowym, a w przypadku choroby przedłożenia zaświadczenia 
lekarskiego 

f) wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku w celach monitoringu i promocji 
projektu 

g) przestrzegania Regulaminu Przyznawania Stypendium Edukacyjnego, jeśli dotyczy 
h) w przypadku zamknięcia Szkoły ze względów epidemicznych, uczniowie/uczennice 

będą brać udział w zajęciach prowadzonych w formie zdalnej.   
8. Udział w projekcie wiąże się z podpisaniem Deklaracji oraz Umowy Uczestnictwa w 
Projekcie (Zał. 6).  

 
§ 6. Przyznanie materiałów edukacyjnych i certyfikatów  

1. W ramach zajęć Mały inżynier każdy z uczestników otrzyma bezpłatnie zestaw pomocy 
dydaktycznych, tj.: notes, teczkę, podręcznik, grę logiczną.   

2. W ramach zajęć Super liczby każdy z uczestników zajęć otrzyma bezpłatnie: notes, teczkę, 
podręcznik, fiszki, tangram.  

3. Nauczyciele w trakcie zajęć z matematyki będą wykorzystywać istniejące materiały 
edukacyjne w tym materiały elektroniczne i e-podręczniki. 

4. Program zajęć grupowych dla dzieci zdolnych z informatyki i matematyki będzie oparty na 
zwalidowanych produktach Projektu innowacyjnego POKL. Nauczyciele w trakcie zajęć 
wykorzystywać będą istniejące materiały edukacyjne w tym materiały elektroniczne i e-
podręczniki. 

5. Po zakończeniu zajęć każdy uczestnik spełniający warunki zawarte w § 5 otrzyma dyplom 
ukończenia zajęć. 

   
 

§ 7. Pozostałe postanowienia 
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1. Ostateczna interpretacja „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa” należy do Koordynatora 
Projektu. 

2. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału w projekcie nie przysługuje 
odwołanie. 

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 30.08.2021 r. 
4. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 
5. Nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych 

Regulaminem, należy do Koordynatora Projektu. 
6. W razie wystąpienia zjawisk nadzwyczajnych lub siły wyższej, zajęcia w ramach projektu 

mogą odbywać się w formule on-line oraz być przedłużone na okres wakacji letnich do 30 
listopada 2022 r.  
 

UDZIAŁ UCZESTNIKÓW PROJEKTU JEST BEZPŁATNY 
 

ZAŁĄCZNIKI: 
   
Załącznik nr 1 – Formularz Zgłoszeniowy Ucznia 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych  
Załącznik nr 3 – Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika projektu 
Załącznik nr 4 – Ankieta dla wychowawców  
Załącznik nr 5 – Opinia o uczniu  
Załącznik nr 6 – Umowa oraz deklaracja uczestnictwa w Projekcie 
 
 
 
 
 
 
Dnia: 30.08.2021 r. 
 


