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Załącznik 

do zarządzenia nr 107 

Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

z dnia 6 sierpnia 2018 r.   

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PT.: 

 „Będzin: kiedyś i dziś”  

WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH 

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA 

EDUKACJA ROZWÓJ, OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA 

GOSPODARKI I ROZWOJU, DZIAŁANIE 3.1 KOMPETENCJE W SZKOLNICTWIE 

WYŻSZYM 

 
I. Postanowienia ogólne  

 

 
§1 

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa Projekcie „Będzin: kiedyś 

i dziś”, realizowanym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 10 im. Armii Krajowej w Będzinie (SP) oraz II 

Liceum Ogólnokształcącym im. S. Wyspiańskiego w Będzinie (LO), w następujących 

formach wsparcia: 

1) Zadanie nr 2 – „Warsztaty podnoszące kompetencje wskazane w projekcie” - 

zadanie polega na  podniesieniu krytycznego myślenia oraz rozwiązywaniu 

problemów, poprzez udział 30 uczestników Projektu (SP – 12 UK/UM; LO – 18 

UK/UM) w 6 spotkaniach o tematyce :  

a) SP: 

 Kultura i obyczajowość żydów, 

 Tajemnice alfabetu hebrajskiego, 

 Historia Będzina (ze szczególnym uwzględnieniem dziejów 

będzińskich Żydów), 

 Mapowanie Będzina (zajęcia z zakresu geografii, demografii), 

 Czytanie "Pamiętnika" Rutki Laskier - zajęcia interpretacyjne, 

 Spotkanie z autorem powieści o Rutce Laskier, 

b) LO: 

 Dzieje narodu żydowskiego (ze szczególnym uwzględnieniem 

Zagłady), 

 Historia Będzina (ze szczególnym uwzględnieniem historii 

będzińskiego getta), 
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 Mapowanie Będzina (zajęcia z zakresu geopoetyki, miejsc 

pamięci), 

 Wielokulturowość i międzykulturowość? Podobieństwa i różnice, 

 Spotkanie z twórczością S. Wygodzkiego, 

 Powstanie i dzieje Koedukacyjnego Gimnazjum im. Szymonostwa 

Furstenberów, 

2) Zadanie nr 3 – „Wycieczki oraz tematyczne wyjścia do instytucji” – zadanie ma 

na celu wymianę doświadczeń uczniów działających w osobnych grupach oraz 

efektowne i efektywne zaprezentowanie rezultatów badań; poprzez udział 30 

uczestników Projektu (SP – 12 UK/UM; LO – 18 UK/UM) w wycieczkach 

tematycznych  i  wyjściach do instytucji, 

3) Zadanie nr 4 – „Zajęcia warsztatowo-treningowe personalizujące pracę  

z uczestnikami Projektu” - zadanie ma na celu podniesienie efektywności 

rozumienia dziecka i jego potrzeb oraz kompetencji komunikacyjnych rodzic – 

dziecko, poprzez udział 20 rodziców w zajęciach warsztatowo treningowych 

personalizujących pracę z uczestnikami Projektu, związanych z motywowaniem 

dzieci do nauki oraz zachęcaniem do samorozwoju.  

 

2. Okres realizacji  Projektu, o którym w ust. 1, zwany dalej „Projektem”, jak również liczbę 

uczestników określa umowa POWR.03.01.00-00-U123/17-00 zawartą 06 lipca 2018 r.   

oraz aktualny wniosek o dofinasowanie Projektu;  

 

§2 

 

1. Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie umiejętności 

krytycznego myślenia, rozwiązywanie problemów, umiejętności uczenia się oraz pracy 

zespołowej w kontekście środowiska pracy oraz kompetencji wychowawczych  

i społecznych rodziców uczniów szkół poprzez zaplanowanie oferty edukacyjnej 

skierowanej do grupy 30 uczestników w wieku od 14 – 16 lat oraz do 20 rodziców 

uczniów, następujących szkół: 

a. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Armii Krajowej, 42-500 Będzin, ul. Sportowa 2 J.  

b.  II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Będzinie; 42-500 Będzin 

ul. Teatralna 5. 

2. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację form wsparcia wymienionych w §1, ust.1.  

 

II. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie  

 

§3 

 

1. Kandydatami na uczestników Projektu są:  
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1) uczennice i uczniowie VII klasy Szkoły Podstawowej nr 10 im. Armii Krajowej w 

Będzinie -12 UK/UM;  

2) uczennice i uczniowie I klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. S. 

Wyspiańskiego w Będzinie  -18 UK/UM,  

3) 20 rodziców . 

2. Rekrutacja do Projektu będzie przeprowadzona przed rozpoczęciem każdego cyklu dla 

każdej grupy kandydatów wskazanych w ust.1.  

3. Za rekrutację odpowiedzialny jest Koordynator Projektu we współpracy z Dyrektorami 

szkół i Koordynatorami ze strony szkół.  

4. Rekrutacja będzie przeprowadzona w każdej ze szkół osobno, na zasadach ogólnej 

dostępności.  

5. W całym procesie rekrutacji przestrzegana będzie zasada równych szans kobiet  

i mężczyzn oraz niedyskryminacji, w tym zasada dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami.  

6. W każdej ze szkół, w porozumieniu z Koordynatorem Projektu, Koordynator ze strony 

szkoły, wyznaczy termin, do którego każdy zainteresowany udziałem w Projekcie będzie 

zobligowany złożyć dokumenty, o których mowa w ust. 8 i ust. 13. 

7. Do procesu rekrutacji do Projektu mogą przystąpić wyłącznie uczennice/uczniowie, 

którzy na dzień przystąpienia do Projektu w rozumieniu objęcia pierwszą formą wsparcia: 

1) w przypadku uczennic/uczniów SP mają ukończone 13 lat, 

2) w przypadku uczennic/uczniów LO nie mają ukończonych 16 lat. 

8. Wszyscy uczniowie i uczennice oraz rodzice przystępujący do rekrutacji w ramach 

Projektu zobowiązani są do wypełnienia i złożenia formularza zgłoszeniowego do 

Projektu (wzór – załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).  

9. Osoby małoletnie przystępujące do rekrutacji, zobowiązane są do złożenia zgody 

rodziców/opiekunów prawnych na udział w projekcie (wzór zgody stanowi część 

formularza zgłoszeniowego do Projektu, o którym mowa w ust. 8).  

10. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczniów i uczennic niż limit miejsc w danej 

szkole, zostanie ustalona lista rankingowa na podstawie kwalifikującej rozmowy  

z nauczycielem, oceniającej poziom motywacji uczniów i uczennic oraz zainteresowanie 

wsparciem w ramach Projektu. 

11. Dodatkowy jeden punkt uczniowie i uczennice będą uzyskiwać za przedłożone orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego (różne formy niepełnosprawności). 

12. Pierwszeństwo uczestnictwa w warsztatach w ramach zadania 4, mają rodzice 

uczennic/uczniów biorących udział w Projekcie. 

13. Po zakwalifikowaniu do Projektu, a przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia każdy 

uczestnik Projektu zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia u właściwego dla swojej 

szkoły Koordynatora następujących dokumentów:  

a. deklaracji uczestnictwa w Projekcie (wzór – załącznik nr 2 i 2a do niniejszego 

regulaminu);  

b. formularza danych osobowych uczestnika Projektu (wzór – załącznik nr 3 do 

niniejszego regulaminu);  
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c. oświadczenia uczestnika Projektu (wzór – załącznik nr 4 do niniejszego 

regulaminu).  

14. Wypełnione dokumenty, o których mowa w ust. 13, przekazywane są niezwłocznie 

Koordynatorowi Projektu.  

15. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie z powodu 

niewystarczającej liczby miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej i do udziału  

w Projekcie będą przyjmowane kolejno, w sytuacji zwolnienia miejsca.  

16. Zakwalifikowanie do Projektu oraz złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 13, 

upoważnia do uczestnictwa w formach wsparcia wymienionych w §1 ust. 1 niniejszego 

regulaminu.  

17. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne, na podstawie złożonej deklaracji udziału  

w Projekcie.  

18. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania 

jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

19. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do potwierdzenia swojego udziału na listach 

obecności w formach wsparcia, do których zostali zakwalifikowani.  

20. Uczestnik zobowiązuje się do realizowania działań przewidzianych w Projekcie zgodnie  

z podpisaną deklaracją uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 2 lub 2a do niniejszego 

regulaminu), w tym: 

1) rzetelnego i terminowego wykonywania zadań wynikających i związanych ze 

ścieżką wsparcia; 

2) poinformowania w formie pisemnej Koordynatora Projektu lub osoby przez niego 

wskazanej, o niepodjęciu udziału lub rezygnacji z udziału w Projekcie, wraz  

z podaniem powodu, w terminie 3 dni od daty zaistnienia przesłanki będącej 

powodem powyższego na formularzu rezygnacji z udziału w Projekcie/ przerwaniu 

udziału w Projekcie, stanowiącym załącznik nr 5 lub 5a; 

3) każdorazowego informowania Koordynatora Projektu lub osoby przez niego 

wskazanej, o zmianie danych osobowych Uczestnika, których podanie było 

wymagane na etapie rekrutacji do Projektu. 

 

III. Zasady monitoringu uczestników Projektu  

 

§4 

 

1. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i kontroli, mającemu na celu ocenę 

skuteczności działań podjętych w ramach Projektu oraz udoskonalenie oferowanych form 

wsparcia, o których mowa w §1 ust. 1 niniejszego regulaminu.  
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2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i kontroli uczestnicy Projektu są 

zobowiązani do udziału w badaniach ankietowych organizowanych w ramach Projektu.  

 

 

V. Przetwarzanie danych osobowych  

 

§5 

 

1. Administratorem danych osobowych Kandydata na uczestnika Projektu wyłącznie dla 

celów przeprowadzenia rekrutacji jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. 

2. Klauzula informacyjna dla Kandydatów dotycząca przetwarzania danych osobowych 

stanowi pkt VI zał. nr 1 , o którym mowa w  § 3 ust. 8 niniejszego Regulaminu. 

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Projektu jest minister właściwy do 

spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 

2/4, 00-926 Warszawa 

4. Klauzula informacyjna dla Uczestników Projektu stanowi zał. nr 4, o którym mowa w § 3 

ust. 13 lit c niniejszego Regulaminu. 

5. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu odbywa się zgodnie  

z postanowieniami umowy o dofinansowanie Projektu, o której mowa w § 1 ust. 2 

niniejszego Regulaminu, zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 

(Instytucją Pośredniczącą) a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach (Beneficjentem 

Projektu). 

6. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu, oraz 

dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu jest 

Koordynator Projektu. 

 

V. Postanowienia końcowe  

 

§6 

 

1. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego regulaminu stosuje się przepisy 

dokumentów regulujących realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

oraz odpowiednio przepisy wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu Śląskiego  

w Katowicach.  

2. Uczelnia zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany niniejszego regulaminu.  

3. Uczestnik zobowiązuje się do udzielenia Uczelni oraz instytucjom monitorującym 

Projekty finansowane ze środków UE wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień oraz 

udostępniania dokumentów związanych z realizacją niniejszego Projektu.  
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4. Uczestnik przystępując do Projektu oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się do 

przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy do Projektu – załącznik nr 1 do Regulaminu  

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 2 i 2a do Regulaminu  

3. Formularz danych osobowych uczestnika Projektu – załącznik nr 3 do Regulaminu  

4. Oświadczenie uczestnika Projektu – załącznik nr 4 do Regulaminu.  

5. Rezygnacja z udziału w projekcie / przerwanie udziału w projekcie – załącznik nr 5  

i 5a do Regulaminu  

 


