Załącznik nr 7 do Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu
„Małopolska Chmura Edukacyjna - wykorzystanie
nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych
w procesie nauczania i rozwoju kompetencji
kluczowych uczniów szkół licealnych
z terenu WM – pilotaż” realizowana
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Regulamin uczestnictwa w projekcie
pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnokomunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół
licealnych z terenu WM – pilotaż”
Beneficjent: Województwo Małopolskie,
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Partner: Starostwo Powiatowe w Limanowej
Realizator: I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana w Limanowej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do Edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
§1
Definicje
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
1) projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna
– wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie
nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM
– pilotaż”
2) regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin uczestnictwa w projekcie „Małopolska
Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych
w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu
WM – pilotaż”
3) realizatorze – należy przez to rozumieć liceum biorące udział w Projekcie
4) Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół w składzie:dyr. szkoły – Anna
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Mruk, nauczyciel biologii – Lucyna Wojtowicz, nauczyciel chemii- Barbara Kalita, którego
zadaniem jest wybór osób uczestniczących w danej formie wsparcia.
5) protokole – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający zakwalifikowanie osób
do danej formy wsparcia uwzględniający m.in. datę posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej
oraz podpisy wszystkich jej członków.
6) Liderze Projektu - należy przez to rozumieć Województwo Małopolskie – Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia
Ustawicznego.
7) Partnerach – uczelniach wyższych - należy przez to rozumieć następujące podmioty:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków,
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków,
Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków.
8) Partnerach- organach prowadzących - należy przez to rozumieć następujące podmioty:
Gmina Miejska Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
Gmina Miasta Tarnowa, ul. Adama Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów
Powiat Chrzanowski, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów,
Powiat Limanowski, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa,
Powiat Myślenicki, ul. Mikołaja Reja 13, 32-400 Myślenice,
Powiat Olkuski, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz,
Powiat Oświęcimski, ul. St. Wyspiańskiego, 10, 32-602 Oświęcim,
Powiat Wadowicki, ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice.
9) Uczestnikach projektu - Beneficjentach Ostatecznych – należy przez to rozumieć
uczniów I Liceum ogólnokształcącego w Limanowej którzy spełniają kryteria określone
w § 4 niniejszego regulaminu i w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani
do udziału w projekcie. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w projekcie na podstawie
pisemnej zgody prawnego opiekuna.
§2
Postanowienia ogólne
1. Projekt realizowany jest od 31.10.2013 r. do 30.09.2015 r.
2. Realizowany projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
3. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna
– wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania
i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM – pilotaż”,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Projekt skierowany jest do najzdolniejszych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej.
§3
P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego

2

Zakres wsparcia
1. W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:
1) zajęcia z pracownikami akademickimi UJ w Krakowie w obszarze tematycznym: biologia– 30
godzin lekcyjnych w okresie od września 2014 r. do czerwca 2015 r.;
2) zajęcia z pracownikami akademickimi Politechniki w Krakowie w obszarze tematycznym:
chemia
–
30
godzin
lekcyjnych
w
okresie
od
września
2014
r.
do czerwca 2015 r.;
3) tygodniowe warsztaty letnie oraz koło naukowe z:
a) matematyki (30 godzin lekcyjnych w okresie 09.2014 r. – 06.2015 r.);
b) przedsiębiorczości (30 godzin lekcyjnych w okresie 09.2014 r. – 06.2015 r.);
c) informatyki (30 godzin lekcyjnych w okresie 09.2014 r. – 06.2015 r.);
d) chemii (30 godzin lekcyjnych w okresie 09.2014 r. – 06.2015 r.);
e) fizyki (30 godzin lekcyjnych w okresie 09.2014 r. – 06.2015 r.);
f) biologii (30 godzin lekcyjnych w okresie 09.2014 r. – 06.2015 r.);
g) obszarze społeczeństwa obywatelskiego (30 godzin lekcyjnych w okresie 09.2014 r.
– 06.2015 r.);
h) żywności i środowiska (30 godzin lekcyjnych w okresie 09.2014 r. – 06.2015 r.)
i) obszaru pn. rozwijanie zainteresowań zawodowych i predyspozycji matematycznych
w kontekście kompetencji naukowo technicznych (30 godzin lekcyjnych w okresie 09.2014
r. – 06.2015 r.)-dotyczy wyłącznie IV LO w Tarnowie.
2. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) oraz tygodniowe warsztaty letnie będą się
odbywać na podstawie szczegółowego harmonogramu sporządzonego przez Lidera Projektu
w oparciu o ustalenia dokonane wspólnie przez Lidera Projektu, Partnerów – organy prowadzące
i Partnerów – uczelnie wyższe oraz wywieszonego na tablicy ogłoszeń w szkole.
3. Koła naukowe będą się odbywać na podstawie szczegółowego harmonogramu sporządzonego
przez realizatora oraz wywieszonego na tablicy ogłoszeń w szkole.
4. Uczniowie mają prawo udziału w dwóch formach wsparcia, przy czym:
a) wybór zajęć z pracownikiem akademickim w obszarze : biologia wyklucza możliwość
uczestniczenia w zajęciach z pracownikiem akademickim w obszarze : chemia
b) wybór tygodniowych warsztatów letnich oraz koła naukowego w danym obszarze
tematycznym wyklucza możliwość uczestniczenia w tygodniowych warsztatach letnich
oraz kole naukowym z innego obszaru tematycznego.
§4
Kryteria uczestnictwa w projekcie
1. Kryteria formalne:
a)

Uczestnikiem projektu może być uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej który
złoży Formularz zgłoszenia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

b)

Kryteria do poszczególnych form wsparcia:
I.

Lekcje on-line z pracownikami akademickimi w obszarze tematycznym:
A. matematyka
a)

ocena z matematyki. Na podstawie oceny końcowej z matematyki z poprzedniego
roku szkolnego lub oceny półrocznej w danym roku w przypadku nie posiadania
oceny końcowej - kwalifikacja od najwyższej oceny.

w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:
b)

inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy

w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:
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c)

średnia ocen z pozostałych przedmiotów.

B. informatyka
a)

ocena z informatyki. Na podstawie oceny końcowej z informatyki z poprzedniego roku
szkolnego lub oceny półrocznej w danym roku w przypadku nie posiadania oceny
końcowej - kwalifikacja od najwyższej oceny.

w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:
b)

inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy

w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:
c)

średnia ocen z pozostałych przedmiotów.

C. przedsiębiorczość
a)

ocena z przedsiębiorczości lub matematyki lub wiedzy o społeczeństwie.
Na podstawie oceny końcowej z przedsiębiorczości lub matematyki lub wiedzy
o społeczeństwie z poprzedniego roku szkolnego lub oceny półrocznej w danym roku
w przypadku nie posiadania oceny końcowej - kwalifikacja od najwyższej oceny.

w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:
b)

inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy

w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:
c)

średnia ocen z pozostałych przedmiotów.

D. chemia
a)

ocena z chemii. Na podstawie oceny końcowej z chemii z poprzedniego roku
szkolnego lub oceny półrocznej w danym roku w przypadku nie posiadania oceny
końcowej - kwalifikacja od najwyższej oceny.

w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:
b)

inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy

w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:
c)

średnia ocen z pozostałych przedmiotów.

E. fizyka
a)

ocena z fizyki. Na podstawie oceny końcowej z fizyki z poprzedniego roku szkolnego
lub oceny półrocznej w danym roku w przypadku nie posiadania oceny końcowej
- kwalifikacja od najwyższej oceny.

w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:
b)

inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy

w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:
c)

średnia ocen z pozostałych przedmiotów.

F. biologia
a)

ocena z biologii. Na podstawie oceny końcowej z biologii z poprzedniego roku
szkolnego lub oceny półrocznej w danym roku w przypadku nie posiadania oceny
końcowej
- kwalifikacja od najwyższej oceny.

w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:
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b)

inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy

w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:
c)

średnia ocen z pozostałych przedmiotów.

G. społeczeństwo obywatelskie
a)

ocena z historii lub wiedzy o społeczeństwie. Na podstawie oceny końcowej z historii
lub wiedzy o społeczeństwie z poprzedniego roku szkolnego lub oceny półrocznej
w
danym
roku
w
przypadku
nie
posiadania
oceny
końcowej
- kwalifikacja od najwyższej oceny.

w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:
b)

inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy

w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:
c)

średnia ocen z pozostałych przedmiotów.

H. żywność i środowisko
a)

ocena z biologii. Na podstawie oceny końcowej z biologii z poprzedniego roku
szkolnego lub oceny półrocznej w danym roku w przypadku nie posiadania oceny
końcowej - kwalifikacja od najwyższej oceny.

w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:
b)

inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy

w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:
c)

średnia ocen z pozostałych przedmiotów.

I. rozwijanie zainteresowań zawodowych i predyspozycji matematycznych
w kontekście kompetencji naukowo technicznych
/dotyczy wyłącznie IV LO w Tarnowie/
a)

ocena z matematyki lub fizyki lub historii sztuki lub rysunku. Na podstawie oceny
końcowej matematyki lub fizyki lub historii sztuki lub rysunku z poprzedniego roku
szkolnego lub oceny półrocznej w danym roku w przypadku nie posiadania oceny
końcowej - kwalifikacja od najwyższej oceny.

w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:
b)

inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy

w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:
c)
II.

średnia ocen z pozostałych przedmiotów.

Tygodniowe
tematycznym:

warsztaty

letnie

oraz

koło

naukowe

w obszarze

A. matematyka
a. wyniki diagnozy kompetencji z matematyki przeprowadzonej przez Lidera projektu
w kwestiach spornych – te same wyniki – ma zastosowanie kryterium:
b. inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy
w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:
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c. średnia ocen.
B. informatyka
a. wyniki
diagnozy
kompetencji
z
informatyki
/technologii
komunikacyjnych/ przeprowadzonej przez Lidera projektu

informacyjno-

w kwestiach spornych – te same wyniki – ma zastosowanie kryterium:
b. inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy
w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:
c. średnia ocen.
C. przedsiębiorczość
a. wyniki diagnozy kompetencji z przedsiębiorczości przeprowadzonej przez Lidera
projektu
w kwestiach spornych – te same wyniki – ma zastosowanie kryterium:
b. inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy
w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:
c. średnia ocen.
D. chemia
a. ocena z chemii. Na podstawie oceny końcowej z chemii z poprzedniego roku
szkolnego lub oceny półrocznej w danym roku w przypadku nie posiadania oceny
końcowej - kwalifikacja od najwyższej oceny,
w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:
b. inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy
w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:
c. średnia ocen.
E. fizyka
a. ocena z fizyki. Na podstawie oceny końcowej z fizyki z poprzedniego roku szkolnego
lub oceny półrocznej w danym roku w przypadku nie posiadania oceny końcowej
- kwalifikacja od najwyższej oceny,
w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:
b. inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy
w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:
c. średnia ocen.
F. biologia
a. ocena z biologii. Na podstawie oceny końcowej z biologii z poprzedniego roku
szkolnego lub oceny półrocznej w danym roku w przypadku nie posiadania oceny
końcowej - kwalifikacja od najwyższej oceny,
w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:
b. inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy
w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:
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c. średnia ocen.
G. społeczeństwo obywatelskie
a. ocena z historii lub wiedzy o społeczeństwie. Na podstawie oceny końcowej z historii
lub wiedzy o społeczeństwie z poprzedniego roku szkolnego lub oceny półrocznej
w danym roku w przypadku nie posiadania oceny końcowej - kwalifikacja
od najwyższej oceny,
w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:
b. inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy
w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:
c. średnia ocen.
H. żywność i środowisko
a. ocena z biologii. Na podstawie oceny końcowej z biologii z poprzedniego roku
szkolnego lub oceny półrocznej w danym roku w przypadku nie posiadania oceny
końcowej - kwalifikacja od najwyższej oceny,
w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:
b. inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy
w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:
c. średnia ocen.
I.

rozwijanie zainteresowań zawodowych i predyspozycji matematycznych
w kontekście kompetencji naukowo technicznych /dotyczy wyłącznie IV LO
w Tarnowie/

a. ocena z matematyki lub fizyki lub historii sztuki lub rysunku. Na podstawie oceny
końcowej z matematyki lub fizyki lub historii sztuki lub rysunku z poprzedniego roku
szkolnego lub oceny półrocznej w danym roku w przypadku nie posiadania oceny
końcowej - kwalifikacja od najwyższej oceny,
w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:
b. inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy
w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:
c. średnia ocen.
UWAGA : W przypadku gdy ilość chętnych pomimo stosowania powyższych kryteriów przekracza
ilość miejsc przewidzianych na daną formę wsparcia dodatkowo decyduje opinia nauczyciela z
danego przedmiotu
2. Uczniowie kwalifikowani będą do projektu na podstawie w/w kryteriów przez Komisję
Rekrutacyjną aż do wyczerpania limitu miejsc przewidzianych na poszczególne formy wsparcia.
3. W przypadku nie wyczerpania limitu miejsc kwalifikowani będą pozostali uczniowie spełniający
kryterium wym. w ust. 1 zainteresowani oferowanymi formami wsparcia.
4. Uczniowie, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału
w Projekcie, zostają umieszczeni na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika
z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany uczeń z listy rezerwowej.
5. Do projektu zostanie zakwalifikowana następująca liczba uczniów:
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a)

zajęcia z pracownikami akademickimi w obszarze tematycznym: biologia 20 uczniów;

b)

zajęcia z pracownikami akademickimi w obszarze tematycznym: chemia: 20 uczniów;

c)

tygodniowe warsztaty letnie oraz koło naukowe z matematyki: 5-6 uczniów;

d)

tygodniowe warsztaty letnie oraz koło naukowe z przedsiębiorczości: 5-6 uczniów;

e)

tygodniowe warsztaty letnie oraz koło naukowe z informatyki: 5-6 uczniów;

f)

tygodniowe warsztaty letnie oraz koło naukowe z chemii: 4-5 uczniów;

g)

tygodniowe warsztaty letnie oraz koło naukowe z fizyki: 4-5 uczniów;

h)

tygodniowe warsztaty letnie oraz koło naukowe z biologii: 4-5 uczniów;

i)

tygodniowe warsztaty letnie oraz koło naukowe w obszarze społeczeństwa obywatelskiego:
4-5 uczniów;

j)

tygodniowe warsztaty letnie oraz koło naukowe w obszarze żywności i środowiska:
4-5 uczniów.

k)

tygodniowe warsztaty letnie oraz koło naukowe w obszarze rozwijanie zainteresowań
zawodowych i predyspozycji matematycznych
w kontekście kompetencji naukowo
technicznych: 4-5 uczniów /dotyczy wyłącznie IV LO w Tarnowie/.
§5
Proces rekrutacji

1. Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie w okresie od 19 maja do 18 czerwca 2014
roku.
2. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają Formularz Zgłoszenia
– stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z wymaganymi dokumentami
wymienionymi
w
Formularzu
Zgłoszenia
(z wyłączeniem warsztatów letnich i kół naukowych z matematyki, przedsiębiorczości
i informatyki).
3. Komplet dokumentów rekrutacyjnych uczniowie przekazują do Dyrektora Szkoły.
4. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane i będą przechowywane przez Dyrektora
Szkoły wraz z pozostałą dokumentacją zgromadzoną w ramach rekrutacji.
5. Komisja Rekrutacyjna w terminach najpóźniej do dnia 18 czerwca 2014 roku podejmuje
decyzję o zakwalifikowaniu do projektu uczniów spełniających wymogi formalne,
z uwzględnieniem kryteriów dodatkowych. Komisja ustala listy osób zakwalifikowanych
do projektu oraz listy osób rezerwowych. Uczniowie zakwalifikowani do projektu zostaną
poinformowani o tym fakcie przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
6. W przypadku małej liczby osób zainteresowanych uczestnictwem w poszczególnych
formach wsparcia wymienionych w § 3 ust. 1 istnieje możliwość przedłużenia rekrutacji
do 27 czerwca 2014 r.
7. Nadzór nad prawidłową rekrutacją sprawuje Komisja Rekrutacyjna.
8. Osobą
upoważnioną
do
udzielania
Lucyna Wojtowicz, tel 501098074 ,

informacji

na

temat

Konkursu
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§6
Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe zebrane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
do projektu będą przetwarzane przez Marszałka Województwa Małopolskiego z siedzibą
w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków.
Są to następujące dane:
— imiona i nazwisko ucznia;
— imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego;
— płeć ucznia;
— wiek ucznia;
— PESEL,
— klasa;
— nazwa szkoły;
— dane teleadresowe szkoły;
— przedmiot, z którego uczeń został nominowany;
— wykształcenie matki/opiekunki ucznia;
— wykształcenie ojca/opiekuna ucznia;
— średnia ocen ze wszystkich przedmiotów;
— ocena z danego przedmiotu w ostatnim półroczu;
— udział w olimpiadach/konkursach przedmiotowych wraz z wynikami;
— liczba punktów uzyskanych w badaniu diagnostycznym.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników projektu - Beneficjentów Ostatecznych
wyłonionych w procesie rekrutacji będzie Minister Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4,
00- 926 Warszawa, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Są to następujące dane:
— imiona i nazwisko,
— płeć,
— wiek,
— PESEL,
— wykształcenie,
— opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną,
— dane teleadresowe,
— numer telefonu,
— e-mail,
— rodzaj przyznanego wsparcia,
— wykorzystanie we wsparciu technik: e-learning/blended learning,
— data rozpoczęcia udziału w projekcie,
— data zakończenia udziału w projekcie,
— zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką
uczestnika,
— status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu,
— powód wycofania się z proponowanej formy wsparcia.
3. Dane osobowe zebrane dla potrzeb projektu mogą zostać udostępnione innym podmiotom
- partnerom projektu wyłącznie w celu jego realizacji /zgodnie z definicjami zawartymi w §1
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regulaminu/.
4. Dane osobowe zebrane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
do projektu mogą zostać udostępnione wykonawcy usługi polegającej na badaniu osiągnięć
oraz uzdolnień uczniów w 11 szkołach licealnych z terenu Województwa Małopolskiego
wyłonionego przez Lidera Projektu w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu
przeprowadzenia diagnozy która ma na celu wyłonienie uczniów w poszczególnych
obszarach
tematycznych:
informatyka
(technologia
informacyjno-komunikacyjna),
matematyka oraz przedsiębiorczość.
5. Dane osobowe zebrane dla potrzeb projektu mogą zostać udostępnione także wykonawcy
naukowych warsztatów letnich dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu
Województwa Małopolskiego finansowanych w ramach projektu „Małopolska Chmura
Edukacyjna - wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych
w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu
WM – pilotaż” wyłonionego przez Lidera Projektu w wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa
w Projekcie.
7. Wszelka dokumentacja związana z realizacją projektu w tym dokumentacja zawierająca
dane osobowe będzie przechowywana w siedzibie Lidera Projektu oraz realizatorów
projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność
i bezpieczeństwo.
8. Dokumentacja zgromadzona w ramach rekrutacji zawierająca dane osobowe będzie
przechowywana zgonie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
oraz warunków technicznych oraz organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U z 2004 roku
Nr 100 poz. 1024).
§7
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 „Deklaracji uczestnictwa w projekcie”,
b) podpisania „Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych”,
c) regularnego uczestnictwa w formach wsparcia – udział w minimum 27 godzinach
– w wyznaczonych terminach,
d) wypełnienia ankiet ewaluacyjnych.
4. Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników
w następujących przypadkach:
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a)

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

b)

w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności powyżej 3 godzin zajęć, przy czym
jedynym usprawiedliwieniem nieobecności ucznia na poszczególnych formach wsparcia
jest choroba lub wypadek losowy, jednak liczba godzin usprawiedliwionych nie może
przekraczać 30% wszystkich godzin przewidzianych w danej formie wsparcia,

c)

rezygnacji uczestnika,

d)

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. Uczniowie, 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 projekcie
w przypadku zwolnienia miejsca na skutek czyjejś rezygnacji lub skreślenia z listy
w przypadkach, o których mowa w ust. 4.
9. Po zakończeniu udziału w danej formie wsparcia i spełnieniu kryterium frekwencji opisanego
w ust. 3 pkt. c), zastrzeżeniem ust 4 uczestnicy projektu otrzymują zaświadczenie / certyfikat
ukończenia / uczestnictwa (należy wybrać właściwe) w danej formie wsparcia.
§8
Postanowienia końcowe
1. Regulamin uczestnictwa wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo
lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.

do

zmian

w

niniejszym

regulaminie

3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.
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