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Regulamin uczestnictwa w projekcie  

 
pn. „Chrzanowskie II LO w chmurze edukacyjnej” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

Typ projektu: B.  
10 oś Priorytetowa WIEDZA I KOMPETENCJE 

Działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO  
Poddziałanie 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA  

 
 
 

§ 1 

Definicje 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 
 

1) projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Chrzanowskie II LO w chmurze 
edukacyjnej”, 

2) regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin uczestnictwa w projekcie  
pn. „Chrzanowskie II LO w chmurze edukacyjnej”. 

 
 
3) Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół, którego zadaniem jest wybór osób 

uczestniczących w danej formie wsparcia: 
 

a) w przypadku form wsparcia wymienionych w § 3 ust 1 lit a i b) Komisja Rekrutacyjna 
formowana jest z nauczycieli szkół, do której uczęszczają uczniowie, natomiast 
przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej jest Dyrektor Szkoły. 
 

 
 

§ 2 
 

 
Postanowienia ogólne 

 
1. Projekt realizowany jest od 01.09.2020 r. do 30.06.2020 r. 
2. Regulamin określa  zasady uczestnictwa w projekcie pn. „Chrzanowskie II LO w chmurze 

edukacyjnej.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020, 10 oś Priorytetowa WIEDZA I KOMPETENCJE, Działanie 10.1 ROZWÓJ 
KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, Poddziałanie 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA. 

3. Projekt skierowany jest do:  
a) uczniów II LO w Chrzanowie (klasy 2f i 2m),  
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§ 3 

 
 

Zakres wsparcia  
oferowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Małopolskiego na lata 2014-2020 
Typ projektu-B.  

10 oś Priorytetowa WIEDZA I KOMPETENCJE 
Działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 

Poddziałanie 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA 
 

Przewiduje się następujące formy wsparcia: 
 
1. W roku szkolnym 2020/2021: 

 
a) zajęcia on-line z geografii (dla uczniów z klasy 2m), 
b) zajęcia on-line z przedsiębiorczości (dla uczniów klasy 2f). 

  
2. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 1 będą się odbywać na podstawie szczegółowego 

harmonogramu sporządzonego w oparciu o ustalenia dokonane wspólnie przez Województwo 
Małopolskie. 

 
 
 

§ 4 
 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnikiem projektu może być:  

a) uczeń liceum ogólnokształcącego (klasy 2f i 2m), który złoży Formularz zgłoszenia 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Kryteria do poszczególnych form wsparcia: 

I. Kryteria formalne 

–    osoba jest uczniem II LO w Chrzanowie – klasy 2f i 2m; 

–    uczeń nie brał udziału w tożsamym wsparciu (pod względem tematyki zajęć w ramach      

      danego obszaru tematycznego) - uczeń podpisuje oświadczenie, iż nie brał udziału  

      w tożsamym wsparciu;  

–    uczeń może brać udział tylko w zajęciach z jednego obszaru tematycznego;  

–    kryterium potwierdzającym kompetencje pozwalające na udział w zajęciach    

     wykraczających ponad podstawę programową: w przypadku obszaru geografia – uczeń    

                 uczęszcza do klasy o rozszerzeniu geograficznym (rozszerzenie w zakresie: wiedza  

                 o społeczeństwie, geografia, język angielski), w zakresie przedsiębiorczości uczeń      

                 uczęszcza do klasy o rozszerzeniu ścisłym (rozszerzenie w zakresie: informatyka,      

                 matematyka, fizyka). 

     W projekcie mogą wziąć udział uczniowie spełniający kryteria rekrutacji, w tym: 

zainteresowani udziałem w zajęciach w ramach konkretnego obszaru.  
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     W przypadku większej liczby chętnych uczniów (spełniających warunki uczestnictwa  

w projekcie) niż liczba wolnych miejsc na zajęcia, o udziale w projekcie w zajęciach  

z danego obszaru tematycznego będą decydować: 

zajęcia on-line (obszar: geografia i przedsiębiorczość): 

etap I: - wyższa ocena z danego obszaru, jaką uczeń uzyskał na koniec semestru     

              poprzedzającego rekrutację; w przypadku I klas ocenę wymienioną na świadectwie  

              ukończenia szkoły podstawowej; 

etap II:  w przypadku równorzędnych wyników z danego obszaru– osiągnięcia w danym                

              obszarze tematycznym (konkursy, olimpiady, itp.); 

etap III: w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na II etapie – decydować będzie  

             opinia nauczyciela danego obszaru (oceniana będzie aktywność ucznia na lekcjach,      

                        udział w zajęciach pozalekcyjnych z danego obszaru). 

 

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

4. Uczniowie którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału  
w formach wsparcia wymienionych w § 3 ust. 1 zostają umieszczeni na liście rezerwowej  
i będą brani pod uwagę w pierwszej kolejności w następnym naborze do danej formy wsparcia. 

 

 

§ 5 

Proces rekrutacji 

1. Osoby ubiegające się o uczestnictwo w formach wsparcia wymienionych w § 3 ust. 1 składają 
Formularz Zgłoszenia – stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu  

2. Komplet dokumentów rekrutacyjnych uczniowie oraz nauczyciele biorący udział w procesie 
rekrutacji przekazują do sekretariatów szkół.  

3. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do form wsparcia wymienionych  
w § 3 ust. 1 osób spełniających kryteria określone w § 4.  

4. Komisja ustala listy osób zakwalifikowanych do form wsparcia wymienionych w § 3 ust. 1  oraz 
listy osób rezerwowych w terminie uzależnionym od terminu naboru do danej formy wsparcia, 
podanym każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.  

5. W przypadku małej liczby osób zainteresowanych uczestnictwem w poszczególnych formach 
wsparcia wymienionych w § 3 ust. 1, istnieje możliwość przedłużenia rekrutacji. 

 
6. Nadzór nad prawidłową rekrutacją sprawuje Komisja Rekrutacyjna. 
 

7. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest dyrektor II LO – mgr Andrzej Bieda, sekretarz 
szkoły – mgr Mirosława Sojka. 
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§ 6 

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,  

o których mowa w § 3 ust. 1 regulaminu nieodpłatnie. 
3. Osoby zakwalifikowane do udziału w formach wsparcia zobowiązane są do: 

a) podpisania „Oświadczenia uczestnika projektu”, 
b) uczestnictwa zajęciach organizowanych w ramach danej formy wsparcia, 
c) uczestnictwa w procesie ewaluacji projektu. 

4. Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w formach wsparcia wymienionych w § 3 ust. 1 może 
zostać skreślona z listy uczestników w następujących przypadkach: 

a) na wniosek nauczyciela/prowadzącego zajęcia uzasadniony rażącym naruszaniem zasad 
uczestnictwa w zajęciach, 

b) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności, przy czym jedynym usprawiedliwieniem 
nieobecności uczestnika na poszczególnych formach wsparcia jest choroba lub wypadek 
losowy, rezygnacji uczestnika, 

c) 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. Uczestnicy, 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 

wymienionych w § 3 ust. 1 w przypadku zwolnienia miejsca na skutek czyjejś rezygnacji  
lub skreślenia z listy w przypadkach, o których mowa w ust. 4. 

 
 

§ 7 
 

Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin uczestnictwa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Lider Projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub wprowadzenia 
dodatkowych postanowień. 

3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu. 

 


