Projekt pt. „ChemiK – Chemia + Kompetencje”

Załącznik do zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 13 marca 2019 r.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:
„CHEMIK – CHEMIA + KOMPETENCJE”
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 w następujących formach wsparcia:
1) warsztaty ogólnorozwojowe;
2) warsztaty podstawowe;
3) warsztaty specjalistyczne.
w ramach projektu: „ChemiK – Chemia + Kompetencje”, realizowanego na Wydziale Matematyki,
Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i współfinansowanego 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.
2. Okres realizacji Projektu, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej „Projektem”, jak również liczbę
uczestników Projektu określa umowa o dofinansowanie Projektu nr POWR.03.01.00-00-T119/18
z dnia 8 marca 2019 r. i aktualny wniosek o dofinansowanie Projektu.
3. Projekt, o którym mowa w pkt. 1 jest realizowany we współpracy z podmiotami działającymi na
rzecz edukacji, tj. Gminą Pszczyna, Miastem Katowice, Miastem Chorzów, Miastem Ruda Śląska,
Miastem Bytom, Szkołą Podstawową nr 1 im. Rudolfa Zaręby w Tychach, Szkołą Podstawową
nr 27 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej, na podstawie zawartych porozumień o współpracy na
rzecz realizacji Projektu.
§2
1. Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych,
poznawczych, kognitywnych i samoorganizacyjnych odpowiadających potrzebom społecznogospodarczym, oczekiwanym przez pracodawców na rynku pracy uczennic i uczniów klas V-VIII
następujących szkół podstawowych:
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1) Szkoła Podstawowa nr 15 im. Konstantego Wolnego w Chorzowie;
2) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Rudolfa Zaręby w Tychach;
3) Szkoła Podstawowa nr 27 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej;
4) Szkoła Podstawowa nr 46 im. Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego w Bytomiu;
5) Szkoła Podstawowa – Sportowa nr 15 z klasami integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
w Rudzie Śląskiej;
6) Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej
w Katowicach
oraz uczniów i uczennic klas I-III następujących liceów:
1) Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie, III Liceum Ogólnokształcące;
2) X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach;
3) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach.
2. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację form wsparcia wymienionych w §1 ust. 1.

II. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
§3
1. Uczestnikami i Uczestniczkami Projektu (zwanych dalej Uczestnikami) mogą zostać dzieci
i młodzież w wieku 9-20 lat, tj. uczennice i uczniowie ze szkół wymienionych w §2 ust. 1.
2. Wsparcie skierowane będzie łącznie do 329 uczennic i uczniów, w następującym podziale:
1) Szkoła Podstawowa nr 15 im. Konstantego Wolnego w Chorzowie – 60 osób;
2) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Rudolfa Zaręby w Tychach – 72 osoby;
3) Szkoła Podstawowa nr 27 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej – 23 osoby;
4) Szkoła Podstawowa nr 46 im. Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego w Bytomiu – 20 osób;
5) Szkoła Podstawowa – Sportowa nr 15 z Klasami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
w Rudzie Śląskiej – 48 osób;
6) Szkoła Podstawowa nr 67 w Katowicach – 40 osób;
7) Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie, III Liceum Ogólnokształcące – 26 osób;
8) X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach – 20 osób;
9) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Katowicach – 20 osób.

Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
40–006 Katowice, ul. Szkolna 9

 32 359 14 60
 projekty@ich.us.edu.pl
www.chemia.us.edu.pl

Projekt pt. „ChemiK – Chemia + Kompetencje”

3. W sytuacji niewykorzystania limitu miejsc w poszczególnych szkołach, o których mowa w ust. 2,
dopuszcza się zmianę struktury podziału uczestników Projektu pomiędzy poszczególnymi
szkołami, przy uwzględnieniu maksymalnego limitu miejsc w ramach Projektu.
4. Uczestnicy Projektu nie ponoszą kosztów jego realizacji.
5. Rekrutacja do Projektu będzie przeprowadzona w I kwartale 2019 r., z wyjątkiem Szkoły
Podstawowej nr 67 w Katowicach (klasy VII), w której rekrutacja prowadzona będzie w I i III
kwartale 2019 r. oraz w III kwartale 2020 r.
6. Uczestnictwo w Projekcie jest dobrowolne, na podstawie prawidłowo złożonych dokumentów, o
których mowa w dalszej części niniejszego Regulaminu.
7. Załączniki od 1a do 5b występują w dwóch wersjach, różniących się papierem firmowym.
Odpowiednio – załączniki „a” należy drukować tylko w wersji kolorowej, natomiast załączniki „b”
w wersji czarno-białej
8. Za rekrutację odpowiedzialny jest Koordynator/ka Projektu przy ścisłej współpracy
z przedstawicielami podmiotów działających na rzecz edukacji, wymienionych w §2 ust. 1.
9. Wszyscy uczniowie/uczennice przystępujący do rekrutacji w ramach Projektu zobowiązani są do
wypełnienia i złożenia Formularza zgłoszeniowego dla kandydata do Projektu, którego wzór
stanowi załącznik nr 1a lub 1b do niniejszego Regulaminu.
10. Osoby małoletnie przystępujące do rekrutacji zobowiązane są do złożenia zgody
rodzica/opiekuna prawnego na udział w Projekcie (wzór zgody stanowi część formularza
zgłoszeniowego dla kandydata do Projektu, o którym mowa w ust. 9).
11. Rekrutacja uczniów i uczennic będzie przeprowadzona w każdej ze szkół osobno, na zasadach
ogólnej dostępności, z zachowaniem i przestrzeganiem zasady równości szans
i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
12. W każdej ze szkół, zostanie wyznaczony Koordynator/ka ze strony szkoły, do którego każdy
zainteresowany udziałem w Projekcie uczeń/uczennica, będzie zobligowany złożyć dokument,
o którym mowa w ust. 9 w wyznaczonym w szkole terminie.
13. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczniów i uczennic niż limit miejsc w danej szkole,
zostanie ustalona lista rankingowa na podstawie:
1) średniej wszystkich ocen ze świadectwa z poprzedniego roku;
2) oceny z testu (skala punktowa od 1 do 6), przygotowanego na potrzeby Projektu, z zakresu
nauk ścisłych – klasy IV.
14. Celem wyrównywania szans, dodatkowe punkty uczniowie i uczennice będą uzyskiwać za:
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1) + 2 punkty otrzymują uczniowie i uczennice, których dochód na członka rodziny uzyskany
w poprzednim roku kalendarzowym – wskazany w rozliczeniach podatkowych za rok ubiegły nie przekracza 800,00 zł ;
2) + 2 punkty otrzymują uczniowie i uczennice z niepełnosprawnością.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak w sytuacji odmowy ich podania, dodatkowe punkty
nie zostaną przyznane.
15. W przypadku uzyskania takiej samej/granicznej liczby punktów, dodatkowym kryterium będzie
rozmowa kwalifikacyjna oceniająca poziom motywacji uczniów i uczennic oraz ich
zainteresowanie wsparciem w ramach Projektu.
16. Po zakwalifikowaniu do Projektu, a przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia, każdy
uczestnik Projektu zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia u Koordynatora/ki ze strony szkoły,
następujących dokumentów:
1) Deklaracji uczestnictwa w Projekcie, której wzór stanowi załącznik nr 2a lub 2b do
niniejszego Regulaminu;
2) Formularza danych osobowych uczestnika Projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 3a lub
3b do niniejszego Regulaminu;
3) Oświadczenia uczestnika Projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 4a lub 4b do
niniejszego Regulaminu.
17. Wypełnione dokumenty, o których mowa w ust. 16, przekazywane są niezwłocznie
Koordynatorowi Projektu przez Koordynatora/kę ze strony szkoły.
18. 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.
19. W sytuacji niewypełnienia limitów miejsc bądź rezygnacji z udziału w Projekcie, zostanie
przeprowadzona dodatkowa rekrutacja na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu
miejsc.
20. Złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 16 oraz zakwalifikowanie do Projektu, upoważnia
do uczestnictwa w formach wsparcia wymienionych w §1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
21. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do potwierdzenia swojego udziału w zajęciach na listach
obecności.
22. W przypadku przystąpienia do Projektu Osób z niepełnosprawnościami zostaną zapewnione
odpowiednie warunki rekrutacji i udziału w projekcie – wprowadzenie mechanizmu racjonalnych
usprawnień, dostosowanie materiałów i narzędzi komunikacji, dostępność pomieszczeń (w
zależności od rodzaju niepełnosprawności). Fakt zaistnienia takich potrzeb należy zgłaszać
pisemnie Koordynatorowi projektu i/lub Koordynatorowi ze strony szkoły i/lub w Biurze ds. Osób
Niepełnosprawnych Uniwersytetu Śląskiego.
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23. Uczestnik zobowiązuje się do realizowania działań przewidzianych w Projekcie zgodnie
z podpisaną deklaracją uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 2a lub 2b do niniejszego
Regulaminu), w tym:
1) rzetelnego i terminowego wykonywania zadań wynikających i związanych ze ścieżką
wsparcia;
2) poinformowania w formie pisemnej Koordynatora/kę Projektu lub osoby przez niego
wskazanej, o niepodjęciu udziału lub rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, wraz z podaniem
powodu, w terminie 3 dni od daty zaistnienia przesłanki będącej powodem powyższego na
formularzu rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, stanowiącym załącznik nr 5a lub 5b do
niniejszego Regulaminu;
3) każdorazowego informowania Koordynatora/ki 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.
2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i kontroli Uczestnicy Projektu są zobowiązani do
udziału w badaniach ankietowych organizowanych w ramach Projektu.

IV. Przetwarzanie danych osobowych
§5

1. Administratorem danych osobowych Kandydata na uczestnika Projektu, wyłącznie dla celów
przeprowadzenia rekrutacji do Projektu, jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.
2. Klauzula informacyjna dla Kandydata na uczestnika Projektu dotycząca przetwarzania danych
osobowych stanowi pkt V załącznika nr 1a lub 1b do niniejszego Regulaminu.
3. Administratorem danych osobowych Uczestnika 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 Uczestnika Projektu stanowi załącznik nr 4a lub 4b do niniejszego
Regulaminu, o którym mowa w §3 ust. 16 pkt.3.
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5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika 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 (tj. Instytucją Pośredniczącą), a Uniwersytetem
Śląskim w Katowicach (tj. Beneficjentem).
6. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu, oraz
dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu jest
Koordynator/ka 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.
4. Uczestnik przystępując do Projektu oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się do
przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
Załączniki:
Załącznik nr 1a: Formularz zgłoszeniowy dla kandydata do Projektu – wersja do wydruku czarnobiałego
Załącznik nr 1b: Formularz zgłoszeniowy dla kandydata do Projektu – wersja do wydruku kolorowego
Załącznik nr 2a: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie – wersja do wydruku czarno-białego
Załącznik nr 2b: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie – wersja do wydruku kolorowego
Załącznik nr 3a: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu – wersja do wydruku czarnobiałego
Załącznik nr 3b: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu – wersja do wydruku kolorowego
Załącznik nr 4a: Oświadczenie uczestnika Projektu – wersja do wydruku czarno-białego
Załącznik nr 4b: Oświadczenie uczestnika Projektu – wersja do wydruku kolorowego
Załącznik nr 5a: Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie – wersja do wydruku czarno-białego
Załącznik nr 5b: Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie – wersja do wydruku kolorowego
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