
 
REGULAMIN REKRUTACJI  I UCZESTNICTWA w projekcie p.tyt.: 

 „Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”  
nr RPDS.10.02.01-02-0080/18 

 

 
§ 1. Informacje ogólne 

 
1. Regulamin określa proces rekrutacji i zasady uczestnictwa w projekcie p.tyt.: „Nowoczesne i twórcze 

Szkoły Podstawowe w Lubinie” nr RPDS.10.02.01-02-0080/18 realizowanym w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,  
Oś Priorytetowa - Edukacja,  
Działanie - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i 
ponadgimnazjalnej,  
Poddziałanie – Zapewnienie do równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, – 
konkursy horyzontalne.  

2. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

3. Beneficjentem i realizatorem projektu jest Gmina Miejska Lubin, ul. Jana Kilińskiego 10, 59-300 Lubin.  
4. Biuro projektu mieści się w budynku Urzędu Miejskim w Lubinie, ul. Jana Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, 

w Wydziale Edukacji I Administracji, pok. 120. 
5. Projekt “Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie” realizowany jest w okresie od 

01.10.2018 r. - 31.12.2019 r.  
6. Ogólny nadzór nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji należy do Biura projektu. 
7. Rekrutacja prowadzona jest na terenie szkoły, do której uczęszcza uczeń/pracuje nauczyciel przez 

wyznaczonego do tego celu Szkolnego Opiekuna Projektu (tzw. SzOP). 
8. Informacje personalne i dane kontaktowe do SzOP są dostępne w sekretariacie szkoły  
9. Komplety dokumentów rekrutacyjnych będą udostępnione rodzicom/opiekunom prawnym 

w szkołach w wersji papierowej.  
10. Udział w projekcie jest bezpłatny.  
11. Uczniowie mogą uczestniczyć więcej niż w jednej formie wsparcia w ramach projektu. 
12. Nauczyciele mogą uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu/kursie doskonalącym w ramach projektu. 
13. Do projektu kierowani będą uczniowie i nauczyciele o najwyższej liczbie pkt. 
14. Przyjętą zasadą do projektu jest udział ucznia w co najmniej 80% godzinach zajęć, do których został 

zakwalifikowany, tylko w przypadkach uzasadnionych i usprawiedliwionych dopuszcza się niższą 
frekwencję w zajęciach. 

15. Przyjętą zasadą do projektu jest udział nauczyciela w co najmniej 90% godzinach szkoleń 
doskonalących, do których został zakwalifikowany, tylko w przypadkach losowych dopuszcza się 
niższą frekwencję na szkoleniach. 

16. W ramach projektu realizowane są cztery główne zadania. W ramach podziału czterech głównych 
zadań, do zadania 1 – 3 i 6 – 7  prowadzona będzie rekrutacja, w ramach zadania 1-3 uczniów, 6 - 7 - 
nauczycieli: 
a) Zadanie nr 1: TYP 10.2.A: Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów (bez wykorzystania 

metody eksperymentu) niezbędnych na rynku pracy - matematycznych, językowych, jak                                 
i jego podstaw /umiejętności (praca zespołowa, kreatywność, innowacyjność)- GRAJ FAIR; 

b) Zadanie nr 2: TYP 10.2.A: Rozwój kompetencji cyfrowych uczniów – kompetencja ICT; 
c) Zadanie nr 3: TYP 10.2.B: Kształtowanie kompetencji matematycznych i z zakresu przedmiotów 

przyrodniczych przy wykorzystaniu metody eksperymentu; 
d) Zadanie nr 4: TYP 10.2.A: Doposażenie bazy dydaktycznej pracowni TIK w szkołach; 
e) Zadanie nr 5: TYP 10.2.B: Doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej; 
f) Zadanie nr 6: TYP 10.2.G Szkolenia doskonalące dla nauczycieli „TIK NA TAK!”- informatycy, 

nauczanie wczesnoszkolne, językowcy i innych przedmiotów; 
g) Zadanie 7: TYP 10.2.G: Kurs doskonalący z wykorzystaniem metody eksperymentu dla 

nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.  
17. Wszystkie zadania w projekcie będą realizowane zgodnie z: 

a) Wytycznymi obwiązującymi beneficjanta i aktualnym prawem oświatowym oraz Wytycznymi 
w  zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze edukacji na lata 2014-2020 ; 



 
b) Standardami realizacji wsparcia w zakresie Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie do równego dostępu 

do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy 
horyzontalne; 

c) Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,  w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

18. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa będzie dostępny na stronie internetowej www.bip.um-
lubin.dolnyslask.pl oraz w siedzibie szkoły 

 

http://www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl/
http://www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl/

