
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „FilozofUS” 
 
§1 

Informacje o projekcie. 
 

1. Projekt „FilozofUS” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój. 
2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
3. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji ogólnorozwojowych 150 
uczniów/uczennic gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych województwa 
zachodniopomorskiego poprzez uczestnictwo w zajęciach fakultatywnych realizowanych w 
ramach trzeciej misji Uniwersytetu Szczecińskiego. 
4. Projekt realizowany jest od 01.06.2017 do 31.07.2018 r. 
 
 

§ 2 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru Uczestników oraz zasady  
uczestnictwa w projekcie „FilozofUS”. 
2. Rekrutacja do projektu ogranicza się do 150 uczniów klas uczennic i uczniów 
zachodniopomorskich gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych województwa. 
3. Informacja o projekcie dostępna jest na stronie internetowej. 

 

 

§ 3 
Ogólne zasady rekrutacji 
 

1. Rekrutację przeprowadza Szkoła biorąca udział w Projekcie. 
2. Rekrutacja dokonywana będzie spośród uczniów klas II – niemniej jednak rekrutacja jest 
otwarta i obejmuje również pozostałe klasy. 
3. Szczegółowe kryterium rekrutacji będą stanowiły: 
 - średnia ocen z poprzedniego roku; 
  - dodatkowa punktacja (0,5 pkt) -  otrzymają uczniowie klas II, 

- dodatkowa punktacja (0,25 pkt) -  osoba z niepełnosprawnością 
4. W procesie rekrutacji będzie stosowana polityka równości płci oraz zasady równych szans. 

5. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację 
projektu na terenie szkół do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych. 

 

 



§ 4 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja uczestników projektu zakończy się w czerwcu 2017 roku. 
2. Rekrutacja uczestników projektu poprzedzona jest kampanią informacyjną, w czasie której 
odbywają się wstępne spotkania z uczniami (i ich rodzicami) zainteresowanymi udziałem w 
projekcie. 
3. Zainteresowanie udziałem w projekcie należy potwierdzić poprzez podpisanie Karty 
zgłoszenia ucznia do uczestnictwa w projekcie (w imieniu dziecka podpisuje rodzic /prawny 
opiekun). 
4. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wybranie grup uczestników , którzy wezmą 
udział w projekcie. 
5. Po dokonaniu wyboru uczestników projektu należy potwierdzić udział poprzez podpisanie 
Deklaracji uczestnictwa w projekcie (w imieniu dziecka podpisuje rodzic / prawny opiekun) 
oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  
6. Lista uczniów zakwalifikowanych na poszczególne zajęcia dostępna będzie u szkolnych 
opiekunów projektu. 
7. Etapem kończącym proces rekrutacji jest posiadanie dokumentacji rekrutacyjnej 
Uczestników projektu. 
 
 
 

§5 
                                    Prawa Uczestnika projektu 
 
1. Każdy Uczestnik projektu ma prawo do: 
a) bezpłatnego udziału w zajęciach dodatkowych w ramach projektu 
b) nieodpłatnego otrzymania pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć, zgodnie z 
założeniami projektu 
c) zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objęty w projekcie. 
 

 

§ 6 
Obowiązki Uczestnika projektu 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do : 
a) zapoznania się z niniejszym regulaminem 
b) podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie ( w imieniu dziecka podpisuje rodzic/ 
prawny opiekun) 
c) uczestniczenia w zajęciach , na które został zakwalifikowany 
d) usprawiedliwiania nieobecności  
e) w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie do złożenia pisemnego oświadczenia o 
rezygnacji oraz z podaniem przyczyn rezygnacji (w imieniu dziecka podpisuje rodzic / prawny 
opiekun).  


