
 
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU  

“Od genu do ekosystemu – innowacyjny program rozwoju kompetencji kluczowych 

w edukacji biologicznej dla uczniów szkół podstawowych” 

realizowanego w ramach programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki 

i rozwoju  

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji i naboru szkół podstawowych, uczennic/uczniów, 

oraz rodziców/prawnych opiekunów/ek z terenu powiatu oleśnickiego do Projektu p.n. „Od genu 

do ekosystemu – innowacyjny program rozwoju kompetencji kluczowych w edukacji biologicznej 

dla uczniów szkół podstawowych” (POWR.03.01.00-00-U155/17), a także procedury w przypadku 

rezygnacji wybranej placówki z udziału w projekcie w trakcie trwania projektu, który jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu 

„Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III 

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020.  

2. Projekt skierowany jest do szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie powiatu oleśnickiego, 

zakwalifikowanych w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w projekcie. 

3. Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji biologicznych i społecznych 

odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa u dzieci z powiatu 

oleśnickiego w wieku 10-15 lat poprzez opracowanie programu i przeprowadzenie 4 edycji kursu, 

dla 2 grup wiekowych każdy (10-12 lat i 13-15 lat), złożonych z nowatorskich, 

interdyscyplinarnych zajęć z zakresu genetyki, mikrobiologii, ekologii i ochrony środowiska, przez 

specjalistów Wydziału Nauk Biologicznych UWr.  

4. Dodatkowo realizowany będzie program "Wyzwania rodzicielstwa", którym zostanie objętych 

60 rodziców (36 kobiet i 24 mężczyzn) w dwóch edycjach po 30 osób. Rodzice nabędą 

kompetencje wychowawcze związane z zapobieganiem szkodliwym skutkom korzystania przez 

dzieci i młodzież z cyfrowych mediów „Dziecko w cyberprzestrzeni - jak zapobiegać szkodliwym 

skutkom korzystania przez dzieci i młodzież z cyfrowych mediów?”. 

5. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

6. Czas realizacji Projektu jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie Projektu: od 1 lipca 2018 roku 

do 30 czerwca 2020 roku.  

7. W ramach niniejszego projektu, w celu zachowania właściwego poziomu realizacji, wsparcie 

merytoryczne zapewnia Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 



8. Instytucją wspomagającą rekrutację i Projekt z ramienia Powiatu Oleśnickiego jest Powiatowe 

Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy z siedzibą: ul. Wojska Polskiego 56; 56-400 Oleśnica.  

 

§ 2 

DEFINICJE 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:  

1. Projekt - projekt pn. „Od genu do ekosystemu – innowacyjny program rozwoju kompetencji 

kluczowych w edukacji biologicznej dla uczniów szkół podstawowych” realizowany w latach 2018 

– 2020 na terenie powiatu oleśnickiego, wdrażany w ramach programu „Uniwersytet Młodego 

Odkrywcy”, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;  

2. Beneficjent, Realizator projektu – Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego; 

3. Szkoły - szkoły podstawowe z terenu powiatu oleśnickiego;  

4. Regulamin – należy przez to rozumieć regulamin określający zasady rekrutacji do projektu 

„Od genu do ekosystemu – innowacyjny program rozwoju kompetencji kluczowych w edukacji 

biologicznej dla uczniów szkół podstawowych”, realizowanego od 1 lipca 2018r. do 30 czerwca 

2020r. na terenie powiatu oleśnickiego. 

5. Nauczyciele/ki – nauczyciele/ki zatrudnieni w szkołach zakwalifikowanych do udziału w Projekcie;  

6. Dyrektor - osoba, której powierzono kierowanie szkołą; 

7. program edukacyjny – autorski program kursu "Od genu do ekosystemu – innowacyjny program 

rozwoju kompetencji kluczowych w edukacji biologicznej dla uczniów szkół podstawowych", 

dla dwóch grup wiekowych; jeden program edukacyjny zawiera 8 scenariuszy zajęć 

laboratoryjnych, warsztatowych i terenowych z genetyki (2), mikrobiologii (2), ekologii (2) 

i ochrony środowiska (2). 

8. Uczestnik – oznacza uczestnika w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, zwanych dalej „Wytycznymi 

w zakresie monitorowania”, zamieszczonych na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: 

• w przypadku uczestnika instytucjonalnego: szkołę podstawową, której przedstawiciel 

(Dyrektor) złożył formularz zgłoszenia do Projektu i placówka została zakwalifikowana 

do udziału w Projekcie, następnie podpisano Deklarację uczestnictwa w projekcie 

(Załącznik nr 1),  

• w przypadku uczestnika indywidualnego:  

- uczeń/uczennica, który/a uczęszcza do szkoły biorącej udział w projekcie, 

którego/której rodzice/prawni opiekunowie podpisali Deklarację uczestnictwa 

w projekcie (Załącznik nr 2),  

- rodzice/prawni opiekunowie uczniów/uczennic uczęszczających do szkoły objętej 

wsparciem, którzy podpisali Deklarację uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 3), 

9. dane osobowe – oznacza to dane osobowe w rozumieniu 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 ), 



które muszą być przetwarzane przez Instytucję Pośredniczącą oraz Beneficjenta w celu 

wykonania Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 nr WER/NCBR/2015/1 zawartego w dniu w dniu 13 stycznia 2015 r., z późn. zm.; 

10. dni robocze – oznacza to dni z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 90); 

11. Instytucja Pośrednicząca – Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, 

ul. Nowogrodzka 47a;  

12. Instytucja Zarządzająca – oznacza to ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego; 

13. RODO – oznacza to Rozporządzenie 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); 

14. ustawa o ochronie danych osobowych – oznacza ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000); 

15. EFS – Europejski Fundusz Społeczny  

 

§ 3 

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Uczestnikiem instytucjonalnym Projektu może być szkoła, która w chwili podpisywania deklaracji 

uczestnictwa spełnia łącznie następujące kryteria:  

a) jest szkołą podstawową z terenu powiatu oleśnickiego,  

b) uczęszczają do niej uczniowie, których miejscem zamieszkania jest teren wiejski;  

c) zapewni rekrutację i udział w Projekcie uczniów/uczennic oraz rodziców/prawnych opiekunów 

zgodnie z zasadami zamieszczonymi w § 5 Części II, oraz § 6. 

2. W Projekcie zrekrutowane będą 4 szkoły podstawowe, które wezmą udział w jednej z 4 edycji 

projektu (IX.2018-XII.2018; II.2019-VI.2019; IX.2019-XII.2019; II.2020-VI.2020), oraz dodatkowo 

w 2 edycjach kursu „Wyzwania rodzicielstwa” (X-XII.2018; III-IV.2019).  

3. Realizacja dwóch edycji kursu „Wyzwania rodzicielstwa” odbędzie się w szkołach, których 

uczniowie/uczennice będą objęte pierwszą i drugą edycją projektu.  

4. Warunkiem ubiegania się szkoły o udział w Projekcie jest zgłoszenie e-mailowe na adres 

Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy sekretariat@pceik.pl, a następnie złożenie 

Deklaracji uczestnictwa w Projekcie (w formie skanu pocztą elektroniczną i wersji papierowej), 

którego wzór stanowi Załącznik nr 1 regulaminu, opatrzonego podpisem dyrektora szkoły 

w wymaganym terminie 3 dni od zakończenia naboru. 

5. Uczestnikiem indywidualnym Projektu może być uczeń/uczennica, który/a:  

a) jest uczniem/uczennicą uczęszczającym/ą do szkoły podstawowej z terenu powiatu 

oleśnickiego, która została zakwalifikowana do Projektu;  

b) rodzice/prawni opiekunowie wypełnili i podpisali Deklarację uczestnictwa ucznia/uczennicy 

stanowiącą Załącznik nr 2, oraz Załączniki nr 4 i 5. 



6. W Projekcie udział wezmą co najmniej 192 osoby (uczniowie/uczennice), w tym 96 uczniów i 96 

uczennic, z założeniem, że przynajmniej połowa uczniów/uczennic zamieszkuje teren wiejski.  

7. Uczestnikiem indywidualnym Projektu może być rodzic/prawny opiekun/ka, którego/której: 

a) dziecko uczęszcza do szkoły podstawowej z terenu powiatu oleśnickiego, która została 

zakwalifikowana do Projektu; 

b) w przypadku braku chętnych osób spełniających warunek zapisany w podpunkcie a), 

uczestnikiem/uczestniczką może zostać rodzic/prawny opiekun/ka ucznia/uczennicy nie 

uczęszczającej do szkoły objętej wsparciem; 

c) wypełnili i podpisali Deklarację uczestnictwa stanowiącą Załącznik nr 3, oraz Załączniki nr 4 i 5. 

8. Szkoła może otrzymać wsparcie tylko raz w Projekcie w zakresie danej formy wsparcia. 

 

§ 4 

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 

1. W ramach Projektu szkoły mogą korzystać z następujących form wsparcia: 

a) podniesienie kompetencji biologicznych i społecznych u dzieci w wieku 10-12 lat i 13-15 lat; 

b) podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców/prawnych opiekunów/ek związanych 

z zapobieganiem szkodliwym skutkom korzystania przez dzieci i młodzież z cyfrowych 

mediów.  

2. Po zakończeniu udziału w danej formie wsparcia szkoła oraz uczestnik/uczestniczka otrzymuje 

zaświadczenie lub dyplom.  

3. Momentem zakończenia uczestnictwa w Projekcie jest zakończenie udziału w ostatniej formie 

wsparcia przewidzianej dla uczestnika/uczestniczki w ramach Projektu, nie później niż w ostatnim 

dniu realizacji Projektu tj. 30 czerwca 2020 roku. 

4. W przypadku wcześniejszego (tj. niezgodnego z założoną ścieżką) zakończenia udziału w projekcie 

przez Uczestnika indywidualnego (tylko w przypadkach losowych), Kierownik projektu może 

wpisać na listę osobę z listy rezerwowej. 

 

§ 5 

ZASADY REKRUTACJI 

Część I – rekrutacja szkół  

1. Rekrutację Uczestników instytucjonalnych Projektu prowadzi Powiatowe Centrum Edukacji 

i Kultury w Oleśnicy w porozumieniu z Kierownikiem projektu na podstawie złożonych 

dokumentów rekrutacyjnych. 

2. Rekrutacja szkół do udziału w projekcie prowadzona jest w terminie co najmniej 7 dni roboczych, 

licząc od dnia rozesłania informacji pocztą elektroniczną o prowadzonym naborze do wszystkich 



szkół podstawowych powiatu oleśnickiego (tj. 27 września 2018) przez Powiatowe Centrum 

Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Informacje o rekrutacji zamieszczone będą również na stronach 

internetowych Realizatora.  

3. Dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w §3 pkt. 3, składać należy w Powiatowym Centrum 

Edukacji i Kultury, ul. Wojska Polskiego 56; 56-400 Oleśnica, w sekretariacie. 

4. W przypadku, gdy liczba szkół chętnych do udziału w Projekcie przekroczy liczbę dostępnych 

miejsc zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie Projektu, zostanie stworzona lista 

rezerwowa.  

5. Objęcie wsparciem w ramach Projektu szkoły z listy rezerwowej możliwe jest w przypadku 

przerwania udziału w projekcie przez innego Uczestnika instytucjonalnego. 

6. Dyrektor szkoły wypełnia dokumenty rekrutacyjne: Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1).  

7. Szkoły ubiegające się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie zobowiązane są do złożenia 

kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, tj. formularza zgłoszeniowego (wersja 

papierowa, opatrzona podpisami). Dokumenty można przesyłać pocztą tradycyjną lub dostarczać 

osobiście.  

8. Wybór szkół zostanie dokonany na podstawie analizy dokumentów rekrutacyjnych.  

9. Podstawowe kryteria wyboru szkół do Projektu: 

a. termin oraz kolejność zgłoszenia, 

b. zapewnienie o zrekrutowaniu minimum 50 % uczestników/uczestniczek obu form wsparcia 

zamieszkujących na terenie wiejskim. 

10. Zrekrutowane zostaną 4 szkoły, które otrzymają wsparcie kolejno w każdej z 4 edycji Projektu 

w terminach podanych w § 3 pkt. 2.; dwie z nich (objęte pierwszą i drugą edycją projektu) 

dodatkowo w zakresie kursu „Wyzwania rodzicielstwa”.  

11. Przyporządkowanie szkół do odpowiedniego terminu nastąpi zgodnie z kolejnością zgłoszeń. 

Dopuszczalna jest zmiana terminu objęcia wsparciem (w obrębie zaplanowanych 4 edycji) na 

wniosek i za porozumieniem szkół, które zostały zrekrutowane do objęcia wsparciem, w 

porozumieniu z Kierownikiem projektu.  

12. Proces rekrutacji zakończy się protokołem wraz ze sporządzeniem listy zakwalifikowanych szkół 

oraz listy rezerwowej.  

Część II: rekrutacja uczestników i uczestniczek 

1. Rekrutację Uczestników indywidualnych Projektu prowadzi wyznaczona przez Dyrektora szkoły 

osoba w porozumieniu z Kierownikiem projektu. 

2. Rekrutacja odbywać się będzie w jednej z 4 edycji podanej w § 3 pkt. 2, w której przewidziane 

jest wsparcie dla szkoły.  



3. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym równości płci. 

Zakłada się udział 50 % każdej płci w obu grupach wiekowych objętych wsparciem.  

4. Deklaracje uczestnictwa, oraz wszelkie inne wymagane dokumenty (np. zgoda na 

upowszechnianie wizerunku na potrzeby Projektu) podpisane przez rodziców/prawnych 

opiekunów składane będą w szkole, w określonym przez nią terminie.  

5. Nabór uczniów/uczennic prowadzony będzie wg. kryteriów: kolejność zgłoszeń, ogólny poziom 

wiedzy uzyskanej w dotychczasowej edukacji (nie przewiduje się testów kwalifikacyjnych), 

odpowiedni wiek w momencie rekrutacji (10-12; 13-15 lat). Pierwszeństwo udziału w projekcie 

mają uczniowie/uczennice zamieszkujący na terenach wiejskich (minimum 50% w każdej grupie 

wiekowej).  

6. Nabór rodziców/prawnych opiekunów/ek prowadzony będzie wg. kolejność zgłoszeń przy 

założeniu 60% kobiet i 40% mężczyzn. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby 

zamieszkujące na terenach wiejskich (minimum 50%). 

7. W przypadku, gdy liczba uczestników/uczestniczek chętnych do udziału w Projekcie przekroczy 

liczbę dostępnych miejsc zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie Projektu, utworzona 

będzie lista rezerwowa.  

8. Objęcie wsparciem w ramach Projektu uczestnika/uczestniczki z listy rezerwowej możliwe jest 

w przypadku przerwania udziału w projekcie przez innego uczestnika/ki lub gdy będzie 

to wynikało z potrzeb projektu.  

9. Wszelkie dokumenty składane przez uczestników w procesie rekrutacji zostaną przekazane 

Kierownikowi projektu.  

 

§ 6 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW INSTYTUCJONALNYCH PROJEKTU 

 

1. Dyrektorzy szkół zobowiązani są w szczególności do:  

a) przeprowadzenia rekrutacji uczestników/uczestniczek do Projektu zgodnie z zasadami 

określonymi w Regulaminie; 

b) umożliwienia zorganizowania uczestnictwa uczniów/uczennic w ramach przewidzianych form 

wsparcia (w tym zapewni opiekę w czasie przejazdu i na zajęciach odbywających się 

w siedzibie Realizatora projektu); 

c) wyznaczenia nauczyciela/nauczycielki odpowiedzialnego/ną za zorganizowanie 

i poprowadzenie zajęć w ramach przewidzianych form wsparcia w Projekcie; 

d) zapewnienia odpowiedniej sali na zajęcia dla rodziców/prawnych opiekunów/ek, które 

odbędą się na terenie szkoły;  

e) informowania o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej w tym EFS i Programu m.in. przez 

umieszczenie przynajmniej jednego plakatu o minimalnym rozmiarze A3 z informacjami 

na temat Projektu, w tym z informacjami dotyczącymi wsparcia finansowego, w miejscu 



ogólnodostępnym i łatwo widocznym, takim jak np. wejście do budynku i/lub informacji 

na stronie internetowej szkoły;  

f) udzielenia wsparcia i współpracy z Kierownikiem projektu. 

2. Uczestnicy Projektu mają obowiązek udziału w badaniach ankietowych przeprowadzanych 

w ramach Projektu lub w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 zarówno w trakcie jego trwania, jak i po jego zakończeniu.  

 

§ 7 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW INDYWIDUANYCH PROJEKTU 

 

1. Uczniowie i uczennice zobowiązani są w szczególności do:  

a) uczestnictwa w minimum 60% godzin zajęć warsztatów, laboratoriów, seminariów, zajęć 

terenowych, spotkań w ramach wykonywania projektów, przy czym warunek ten nie ma 

zastosowania do Uczestników Projektu pochodzących z list rezerwowych;  

b) aktywnego uczestnictwa we wsparciu oferowanym w ramach Projektu.  

2. Rodzice/prawni opiekunowie/nki zobowiązani są w szczególności do:  

a) uczestnictwa w 3 godzinnych zajęciach;  

b) aktywnego uczestnictwa we wsparciu oferowanym w ramach Projektu. 

3. Uczestnicy Projektu mają obowiązek udziału w badaniach ankietowych przeprowadzanych 

w ramach Projektu lub w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 zarówno w trakcie jago trwania, jak i po jego zakończeniu. 

4. Zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu Od genu do ekosystemu - innowacyjny program 

rozwoju kompetencji kluczowych w edukacji biologicznej dla uczniów szkół podstawowych 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Warszawie w dniu 26.07.2018r., 

Nr umowy: WND-POWR.03.01.00-00-U155/17-00, Realizator jest upoważniony i zobligowany 

przez Instytucję Pośredniczącą do przetwarzania danych osobowych, w imieniu i na rzecz 

Instytucji Zarządzającej, na warunkach i celach opisanych w Umowie o dofinansowanie w ramach 

zbiorów:  

a) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój;  

b) Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – 

w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z obszarem zbioru Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój. 

5. Przetwarzanie danych osobowych w zbiorach, o których mowa w ust. 3 jest zgodne z prawem 

i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO.  

6. Realizator zobowiązał się w Umowie, o której mowa w ust. 3, przy przetwarzaniu powierzonych 

danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 

32 RODO.  



 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

2. Szkoła oraz uczestnik/uczestniczka ubiegający się o uczestnictwo w Projekcie, poprzez złożenie 

wymaganych dokumentów, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.  

3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia naruszenia niniejszego Regulaminu należy przekazać do Kierownika 

projektu. 

4. Kierownik projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 

Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.  

5. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Kierownik projektu.  

 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik nr 1 Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla szkół  

Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla uczniów/uczennic  

Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla rodziców/prawnych opiekunów/ek  

Załącznik nr 4 Formularz zgłoszeniowy do projektu dla uczestników indywidualnych  

Załącznik nr 5 Oświadczenie dla uczestników indywidualnych projektu  

 


