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 Regulamin projektu „PASJONACI WIEDZY-moduły innowacyjnych 

zajęć wspierających uzdolnioną humanistycznie młodzież” 

 

§ 1 

Słownik pojęć 

 

Projekt – projekt pn.: „PASJONACI WIEDZY-moduły innowacyjnych zajęć 

wspierających uzdolnioną humanistycznie młodzież” o numerze POWR.03.01.00-00-

C069/16 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 

Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020. 
Uczestnik Projektu – uczeń/uczennica  liceum lub technikum z siedzibą w Kielcach,  

w wieku 15-18 lat który/a został/a zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie. 

Realizator Projektu – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będący 

Wnioskodawcą projektu pn.: „PASJONACI WIEDZY-moduły innowacyjnych zajęć 

wspierających uzdolnioną humanistycznie młodzież” 

Partner Projektu – Gmina Kielce. 

Biuro Projektu – pomieszczenie zlokalizowane w budynku Instytutu Filologii Obcych 

UJK w Kielcach, mieszczącego się przy ul. Świętokrzyskiej 21 D, 25-406 Kielce. 

 

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa cele i założenia Projektu,  zasady  rekrutacji  oraz 

prawa i obowiązki Uczestników. 

2. Projekt  realizowany  jest  przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego- Instytut 

Filologii Obcych i Gminę Kielce. 

3. Wsparcie  udzielane Uczestnikom w  ramach Projektu jest bezpłatne, 

finansowane ze środków  Unii  Europejskiej  w ramach  Europejskiego  Funduszu  

Społecznego i prowadzone  zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. 

4. Termin   realizacji Projektu   obejmuje   okres od   1 września 2017 roku do 31 lipca 

2019 roku. 

5. Uczestnic Projektu oraz ich opiekun prawny zobowiązani są do zapoznania się              

z treścią niniejszego Regulaminu i pisemnego  wyrażenia  zgody  na  akceptację  

jego  postanowień, co  potwierdzają złożeniem podpisu pod oświadczeniem                

o zapoznaniu się z jego treścią. 

 

§ 3 

Informacje ogólne o Projekcie 

 

1. Projekt pn.: „PASJONACI WIEDZY-moduły innowacyjnych zajęć wspierających 

uzdolnioną humanistycznie młodzież” o numerze POWR.03.01.00-00-C069/16 

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
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2. Projekt skierowany jest do 102 uczniów, w szczególności laureatów                     

i finalistów olimpiad przedmiotowych, konkursów. 
3. Okres realizacji Projektu: od 01.09.2017 r. do 31.07.2019 r.  

4. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 82 osób (51 

K, 31M) młodzieży szkolnej w wieku 15-18 lat kieleckich szkół w zakresie 

komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego, 

rozwiązywania problemów oraz działania innowacyjnego. 

5. Wsparcie w formie niekonwencjonalnych modułów zajęć dydaktycznych 

dobierane będzie adekwatnie do potrzeb, kwalifikacji i kompetencji 

uczestników projektu. 

6. Partner Projektu umożliwi zaprezentowanie w formie wystaw, warsztatów, 

sesji naukowych efektów pracy uczestników projektu. 

 
§ 4 

Cele i założenia projektu 

 

1. Wsparcie świadczone Uczestnikom w ramach Projektu obejmuje: 

Zad 1. Angażowanie młodzieży szkolnej w działania naukowe;  

Zad. 2 MNIEJSZOŚCI NARODOWE-GOŚCIE CZY OBYWATELE?-moduł zajęć                  

z historii w wymiarze 94 godzin w formie wykładów, warsztatów, objazdu 

naukowego, projektu edukacyjnego; 

Zad. 3 STEREOTYPY W MULTIKULTUROWYM SPOŁECZEŃSTWIE 

ANGLOSASKIM- moduł zajęć w języku angielskim w wymiarze 90 godzin                

w formie wykładów, warsztatów, wyjazdu naukowego, projektu 

edukacyjnego; 

Zad. 4 STEREOTYPY NARODOWE WCZORAJ I DZIŚ W KULTURZE 

GERMAŃSKIEJ- moduł zajęć w języku niemieckim w wymiarze 90 godzin  

w formie wykładów, warsztatów, wyjazdu naukowy, projektu 

edukacyjnego; 

Zad. 5 WSPÓŁCZESNE INKLINACJE INTERKULTUROWE W KULTURZE 

ROSYJSKIEJ- moduł zajęć w języku rosyjskim w wymiarze 90 godzin                  

w formie wykładów, warsztatów, wyjazdu naukowego, projektu 

edukacyjnego. 
2. Miejsce realizacji zajęć: Instytut Filologii Obcych ul. Świętokrzyska 21 D, Kielce. 

 

§ 5 

Zasady rekrutacji 

 

1. Rekrutacja uczestnika do projektu prowadzona jest przez Partnera Projektu przy 

współudziale Realizatora Projektu.  

2. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadami równości szans kobiet 

i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych. 
3. Do udziału w projekcie może zostać zakwalifikowany uczeń/uczennica 

kieleckiego liceum lub technikum. 

4. Kryteria rekrutacji: 

- wiek 15-18 lat; 

- status ucznia liceum lub technikum kieleckiego; 

- znajomość języka obcego-ocena z języka z ostatniego semestru ocena dobra-1 

pkt, ocena bardzo dobra- 2 pkt, ocena celująca- 3 pkt(dotyczy zadania nr 3,4,5); 
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- kwalifikacje językowe- certyfikat A1=1 pkt, A2=2 pkt, B1=3 pkt, B2=4 pkt, C1=5 pkt 

(dotyczy zadania nr 3,4,5); 

- udokumentowana działalność w kołach naukowych, organizacjach szkolnych, 

wolontariacie- 1 organizacja – 1 pkt, powyżej 2 organizacji- 2 pkt; 

- udział w olimpiadach przedmiotowych (poziom międzyszkolny=1 pkt, poziom 

wojewódzki=2 pkt, laureat=5 pkt za każdy przedmiot); 

- orzeczenie o niepełnosprawności=2 pkt. 

5. Dokumentem zgłoszeniowym do projektu jest formularz zgłoszeniowy, który 

wypełniony i podpisany przez opiekuna prawnego i kandydata należy dostarczyć 

do Biura Projektu do Instytutu Filologii Obcej. Do formularza dołączyć należy 

dokumenty lub kserokopie dokumentów potwierdzające spełnienie określonych 

kryteriów rekrutacji. 

6. Powołana zostanie przez właściwego Prorektora Komisja ds. rekrutacji, w skład 

której wejdzie Kierownik Projektu, specjalista ds. dokumentacji, przedstawiciel 

Partnera . Komisja dokona oceny formularzy zgłoszeniowych uczniów i sporządzi 

protokół z rekrutacji wraz z listą zakwalifikowanych do udziału w projekcie osób. 

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo. 

Ponadto zostanie udostępniona lista osób zakwalifikowanych w Biurze Projektu. 

7. W przypadku większej liczby chętnych niż ilości miejsc w projekcie oraz na 

wypadek rezygnacji z uczestnictwa w projekcie zakwalifikowanej już do wsparcia 

osoby, zostanie utworzona lista rezerwowa. 

8. Dokumenty zgłoszeniowe umieszczane będą na stronie internetowej UJK – 

www.ujk.edu.pl ; www.ujk.edu.pl/ifo, www.um.kielce.pl 

9. Realizator Projektu nie gwarantuje udziału w projekcie wszystkim 

zainteresowanym uczniom. 

10. Ze wsparcia w postaci modułu zajęć finansowanego w ramach Projektu 

Uczestnik może skorzystać jeden raz. 

11. Terminy rekrutacji do projektu: 

- wrzesień 2017 

-wrzesień 2018 

Szczegółowe terminy rekrutacji umieszczane będą na stronie internetowej UJK – 

www.ujk.edu.pl; www.ujk.edu.pl/ifo, www.um.kielce.pl 

§ 6 

Organizacja wsparcia w Projekcie 

 

1. Jeden Uczestnik Projektu może wziąć udział w jednej formie wsparcia. 

2. Kwalifikacja Uczestników Projektu na poszczególne moduły zajęć będzie na 

podstawie formularza zgłoszeniowego  dokumentów lub kserokopii  

potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji. 

3. Końcowy bilans kompetencji będzie podstawą do ewaluacji efektów 

wsparcia udzielonego Uczestnikom Projektu. 

4. Realizator Projektu nie odpowiada za dojazd Uczestnika Projektu oraz jego 

powrót do i z miejsca prowadzenia zajęć.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ujk.edu.pl/
http://www.ujk.edu.pl/ifo
http://www.ujk.edu.pl/
http://www.ujk.edu.pl/ifo
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§ 7 

Uprawnienia i obowiązki uczestnika Projektu 

1. Uczestnik Projektu ma prawo  do: 

 

a) nieodpłatnego udziału w Projekcie „PASJONACI WIEDZY-moduły 

innowacyjnych zajęć wspierających uzdolnioną humanistycznie 

młodzież”  zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, 

b) rezygnacji z udziału w Projekcie w wyjątkowych sytuacjach losowych. 

Wymagane jest wówczas złożenie przez Uczestnika/opiekuna prawnego 

pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podaniem przyczyny. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

a) rzetelnego uczestnictwa w działaniach projektowych przewidzianych                       

w ramach Projektu i potwierdzania swojej obecności na listach obecności,  

b) stosowania się do zapisów niniejszego Regulaminu, 

c) wypełniania w trakcie trwania Projektu kart samooceny, ankiet w formie pre             

i post, test wiedzy, bilans kompetencji, 

d) pisemnego potwierdzania obecności na zajęciach. 

§ 8 

 

Postanowienia końcowe 

Realizator Projektu i Partner Projektu zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu 

w trakcie trwania Projektu. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

I. INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł projektu 
„PASJONACI WIEDZY-moduły innowacyjnych zajęć 

wspierających uzdolnioną humanistycznie młodzież” 

Nr projektu  POWR.03.01.00-00-C069/16 

Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

Beneficjent: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 
II.  DANE  UCZESTNIKA                        (PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

Imię (imiona):  

Nazwisko  

Płeć:  Kobieta  Mężczyzna 

Data urodzenia: 
(DD MM RR) 

 

PESEL:  

Wykształcenie: 
(proszę zakreślić ) 

Gimnazjalne 
 

 

III. DANE  KONTAKTOWE (PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 
 

Adres 
zamieszkania/Ulica 

 

Nr domu:  Nr lokalu:  

Miejscowość:  Kod pocztowy:  

Powiat:  

Gmina:  

Kraj:  

Obszar wg stanu 
urbanizacji 

 teren miejski  teren wiejski 

Numer telefonu 
kontaktowego: 

 
Numer tel. do opiekuna 
prawnego/rodzica: 

 

Adres e-mail:  



   

 
      POWER 

2014–2020 

„PASJONACI WIEDZY-moduły innowacyjnych zajęć                                                     

wspierających uzdolnioną humanistycznie młodzież” 

  
IV. STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY w chwili przystąpienia do projektu 

Status na rynku 
pracy: 

 osoba bierna zawodowo 

 
 

V. STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU w chwili przystąpienia do projektu:  
 

Osoba należąca do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, migrant, 
osoba obcego pochodzenia*  

 Tak  Nie 
 

Odmawiam 
odpowiedzi 

Osoba z niepełnosprawnościami* 
(proszę podać rodzaj niepełnosprawności): 
 
………………………………………………………………………………. 

 Tak  Nie 
 

Odmawiam 
odpowiedzi 

Osoba w innej niekorzystnej 
sytuacji społecznej (inna niż 
powyższe) 

 Tak                      Nie 

 

 

 

 

 

 

*
dane wrażliwe – Uczestnik może odmówić ich podania 

 
 
 
 
 

Osoba przebywająca w 
gospodarstwie domowym bez osób 
pracujących (jeżeli dotyczy proszę o 

zaznaczenie poniższej odpowiedzi) 

w tym w gospodarstwie domowym z 
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

 
Tak 
 
Tak 

 
Nie 
 
Nie 

Osoba żyjąca w gospodarstwie 
składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostających na 
utrzymaniu   

 Tak  Nie 

 

 
 

VI. STATUS UCZNIA 
 

Nazwa 
liceum/technikum 

 

Klasa 
 

Moduł zajęć 
(proszę zaznaczyć jeden) 

□ Moduł zajęć z historii 
□ Moduł zajęć w języku angielskim 
□ Moduł zajęć w języku niemieckim 
□ Moduł zajęć w języku rosyjskim 
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VII. WSKAŹNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU 

Kryteria rekrutacji Proszę wstawić znak „X”  
oraz dołączyć dokumenty/kserokopie potwierdzające 

spełnienie kryteriów rekrutacji 
Dodatkowa udokumentowana 
działalność i aktywność ucznia 

Działalność w kołach naukowych  
(zaświadczenie opiekuna koła naukowego) 

 

Działalność w  kołach naukowych (zaświadczenie)  
 

Działalność w organizacjach o charakterze 
wolontaryjnym /charytatywnym (zaświadczenie) 

 

Działalność w organizacjach szkolnych 
(zaświadczenie)  

 

Udział w konkursach/olimpiadach przedmiotowych 
(dyplom/zaświadczenie organizatora)  

 

Poziom znajomości  
języka obcego  
 

 

ocena z j. angielskiego z ostatniego semestru 
 
ocena z j. niemieckiego z ostatniego semestru 
 
ocena z j. rosyjskiego z ostatniego semestru 
 

 

 

 

Certyfikat językowy A1 
 

Certyfikat językowa A2  
 

Certyfikat językowy B1 
 

Certyfikat językowy  B2 
 

 
Certyfikat językowy C1 

 

Stopień znajomości zagadnień 
historycznych 

Ocena z historii z ostatniego semestru 
 

Stopień niepełnosprawności 
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
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1. Ja niżej podpisany/a ______________________________ wyrażam zgodę w imieniu 
małoletniego ______________________________________na uczestnictwo  
w projekcie „PASJONACI WIEDZY- moduły innowacyjnych zajęć wspierających uzdolnioną 
humanistycznie młodzież” nr POWR.03.01.00-00-C069/16, realizowanym przez 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.  

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem projektu i potwierdzam, że Małoletni 
spełnia określone w nim kryteria kwalifikowalności uprawniającej do udziału w projekcie. 

3. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu przez 
Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Wyrażam zgodę w imieniu własnym i małoletniego na przetwarzanie przez Uniwersytet 
Jana Kochanowskiego w Kielcach danych osobowych zawartych w powyższym formularzu 
do celów rekrutacji do projektu pn.: „PASJONACI Wiedzy- moduły innowacyjnych zajęć 
wspierających uzdolnioną humanistycznie młodzież” zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2014 r. Dz. U. poz. 1182 z późn. Zm.). 
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a faktu, iż przysługuje mi prawo wglądu 
do podanych danych osobowych oraz ich poprawiania. 

5. Zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 Kodeksu 
Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy. Niniejszym 
oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą. 

 
 
 
 
Kielce, dnia …………………… r.             ……………………………………………………………                                              

            (czytelny podpis uczestnika) 
 
 
 

Kielce, dnia …………………… r.            ………………………………….………………………………………………… 
           (czytelny podpis opiekuna/ów prawnego/prawnych uczestnik) 

 
 


