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 Regulamin projektu  

„UNIWERSYTET MŁODYCH – innowacyjne moduły zajęć wspierające uczniów 
uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych” 

 
§ 1 

Słownik pojęć 

Projekt – projekt pn.: „UNIWERSYTET MŁODYCH – innowacyjne moduły zajęć wspierające 
uczniów uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych” o numerze POWR.03.01.00-
00-C070/16 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 pierwszej klasy liceum lub technikum z terenu miasta Kielce,  
w wieku 15-17 lat, który/a został/a zakwalifikowany/a do udziału w  Projekcie. 
Realizator Projektu – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będący Wnioskodawcą projektu 
pn.: „UNIWERSYTET MŁODYCH – innowacyjne moduły zajęć wspierające uczniów uzdolnionych  
w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych”. 
Partner Projektu – Gmina Kielce. 
Biuro Projektu – pomieszczenie zlokalizowane w budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, 
mieszczącego się przy ul. Świętokrzyskiej 15, 25-406 Kielce, Instytut Fizyki. 
   

§ 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 w Kielcach 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 sierpnia 2019 roku. 
5. Uczestnik Projektu oraz jego 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.: „UNIWERSYTET MŁODYCH – innowacyjne moduły zajęć wspierające uczniów 
uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych” 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. 

2. Projekt skierowany jest do 66 osób (33K, 33 M) – młodzieży szkolnej w wieku 15-17 lat, 
kształcącej się w liceach i technikach na terenie miasta Kielce, w szczególności uczniowie zdolni, 
laureaci  
i finaliści ogólnopolskich oraz wojewódzkich konkursów i olimpiad przedmiotowych – uczniowie 
szczególnie uzdolnieni i zainteresowani określonym przedmiotem. 

3. Okres realizacji Projektu: od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.  
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4. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji u min. 60 (30K, 30 M) uczniów i uczennic 
kieleckich szkół licealnych oraz techników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia 
krytycznego i kreatywnego, rozwiązywania problemów oraz działania innowacyjnego poprzez 
wykorzystanie zasobów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w okresie od 01.09.2017 
r. -31.08.2019 r. 

5. Wsparcie w formie niekonwencjonalnych modułów zajęć dydaktycznych dobierane będzie 
adekwatnie do potrzeb, kwalifikacji i kompetencji uczestników projektu. 

§ 4 
Działania prowadzone w ramach projektu 

 
Wsparcie świadczone Uczestnikom w ramach Projektu obejmuje: 
 
Zad 1. Warsztaty psychologiczne-pedagogiczne (X 2017-XII 2018);  
Zad. 2 Warsztaty informatyczno-statystyczne (X 2017-XII 2018) 
Zad. 3 Zajęcia merytoryczne z zakresu naukowych projektów badawczych (X 2017-XII 2018) 
Zad. 4 Holistyczne projekty badawcze z zakresu ochrony środowiska (I 2019-VI 2019) 
Zad. 5 Sesja Młodych Talentów - konferencja naukowa - 2019 rok 
Zad. 6 Uniwersytecki festiwal nauki – cykl wydarzeń edukacyjnych 

§ 5 
Zasady rekrutacji 

 
1. Rekrutacja uczestnika do projektu prowadzona jest przez Realizatora Projektu we współpracy  

z Partnerem projektu.  
2. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, równości 

szans, w tym płci, jawności i przejrzystości oraz niedyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie 
etniczne, wyznanie i niepełnosprawność. 

3. Rekrutacja prowadzona będzie na terenie miasta Kielce. 
4. Rozpoczęcie naboru: 01.09.2017 r. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń zostanie przeprowadzony 

dodatkowy nabór i termin rekrutacji zostanie przedłużony. 
5. Do udziału w projekcie może zostać zakwalifikowany uczeń/uczennica kieleckiego liceum lub 

technikum. 
6. Kryteria rekrutacji: 
 
KRYTERIA DOSTĘPU (oceniane na podstawie formularza zgłoszeniowego, zaświadczeń lub/i oświadczeń, 
kopii świadectwa szkolnego): 

a) osoba w przedziale wiekowym 15-17 lat 
b) uczeń/uczennica kształcący/a się w liceum/technikum na terenie miasta Kielce 
c) uczeń/uczennica uzdolniony/a w zakresie (lub/i): biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie końcowej oceny z jednego z przedmiotu 
objętego projektem  (źródło weryfikacji: Świadectwo szkolne).  
Aby móc uczestniczyć w projekcie, minimalna ocena z przedmiotu, na który Uczestnik składa 
aplikację, to ocena dobra. 

KRYTERIA FORMALNE: 

- kompletność formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami i zaświadczeniami (jeśli dotyczy). 

KRYTERIA PREMIUJĄCE: (oceniane na podstawie oświadczeń/zaświadczeń/kopii świadectwa szkolnego) 

 posiadanie stopnia niepełnosprawności - 2 pkt 
 laureat/ka ogólnopolskiego konkursu/olimpiady przedmiotowej - 5 pkt 
 laureat/ka wojewódzkiego konkursu/olimpiady przedmiotowej - 4 pkt 
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 finalista/ka ogólnopolskiego konkursu/olimpiady przedmiotowej - 3 pkt 
 finalista/ka wojewódzkiego konkursu/olimpiady przedmiotowej - 2 pkt 
 ocena końcowa ze świadectwa szkolnego z przedmiotu, na który Uczestnik składa aplikację w 

ramach projektu:- ocena celująca - 2 pkt; ocena bardzo dobra - 1 pkt; ocena dobra - 0 pkt. 
 
Maksymalna liczba pkt przyznanych w procesie rekrutacji wynosi 9 (przy zliczaniu pkt za udział  
w konkursie/olimpiadzie będzie brany pod uwagę udział w jednym z nich, czyli można zdobyć 
2/3/4/5 pkt). 

7. Dokumentem zgłoszeniowym do projektu jest formularz zgłoszeniowy, który wypełniony  
i podpisany przez opiekuna prawnego kandydata oraz kandydata do projektu należy dostarczyć do 
Biura Projektu do Instytutu Fizyki. Do formularza dołączyć należy dokumenty/kserokopie 
dokumentów potwierdzające spełnienie określonych kryteriów rekrutacji. 

8. Do przeprowadzenia rekrutacji zostanie powołana przez właściwego Prorektora Komisja ds. 
rekrutacji, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Partnera i Lidera projektu. 

9. Komisja Rekrutacyjna dokona oceny złożonych formularzy zgłoszeniowych. Stworzona zostanie lista 
rankingowa projektu. W przypadku większej liczby chętnych niż ilość miejsc w projekcie oraz na 
wypadek rezygnacji z uczestnictwa w projekcie zakwalifikowanej już do wsparcia osoby, zostanie 
utworzona lista rezerwowa. 

10. W przypadku rezygnacji któregoś z Uczestników Projektu istnieje możliwość uzupełnienia grupy  
o osobę z listy rezerwowej. Pod uwagę brany będzie moment rezygnacji oraz możliwość włączenia 
kolejnej osoby do Projektu w celu osiągnięcia założonych w Projekcie wskaźników. Rekrutacja będzie 
się odbywała w sposób ciągły, do skompletowania list osób biorących udział w Projekcie.  
W przypadku takiej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu UP do projektu decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

11. Terminy rekrutacji umieszczane będą na stronie internetowej UJK – www.ujk.edu.pl  
12. Realizator Projektu nie gwarantuje udziału w projekcie wszystkim zainteresowanym uczniom. 
 

§ 6 

Uprawnienia i obowiązki uczestnika Projektu 

1. Uczestnik Projektu uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w Projekcie „UNIWERSYTET 
MŁODYCH – innowacyjne moduły zajęć wspierające uczniów uzdolnionych  
w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych”   

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 
a. rzetelnego uczestnictwa w działaniach projektowych przewidzianych  w ramach Projektu  

i potwierdzania swojej obecności na listach obecności,  
b. wypełniania w trakcie trwania Projektu kart samooceny, testu wejścia i testu wyjścia 

potwierdzających przyrost kompetencji Uczestnika projektu. 
c. przekazania Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach w terminie 4 tygodni po 

zakończeniu udziału w projekcie danych dotyczących statusu na rynku pracy oraz informacji 
na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskaniu kwalifikacji lub nabyciu 
kompetencji. 

d. udziału w badaniu ewaluacyjnym (jeśli nastąpi taka konieczność). 

3. Realizator Projektu nie odpowiada za dojazd Uczestnika Projektu oraz jego powrót do i z miejsca 
prowadzenia zajęć.  

 

  § 7  
Postanowienia końcowe 

Realizator Projektu i Partner Projektu zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w trakcie 
trwania Projektu. 

http://www.ujk.edu.pl/
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

I. INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł projektu 
„UNIWERSYTET MŁODYCH – innowacyjne moduły zajęć wspierające 

uczniów uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych” 

Nr projektu  POWR.03.01.00-00-C070/16 

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: 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 Kandydata do projektu: 
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kontaktowego: Opiekuna prawnego: 

Adres poczty 
elektronicznej            
e-mail: 

 

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 

W przypadku 
zaznaczenia 
opcji TAK, 
proszę podać: 

 

Status i/lub 

narodowość: 

 

Osoba bezdomna lub dotknięta 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań:         

 Tak  Nie 

Osoba z niepełnosprawnościami
*:

     

(proszę podać rodzaj niepełnosprawności) 

 Tak  Nie 
 Odmawiam 

odpowiedzi 

Osoba przebywająca w gospodarstwie 

domowym bez osób pracujących: 

W przypadku zaznaczenia opcji TAK, 
proszę podać: 

w tym w gospodarstwie domowym z 

dziećmi pozostającymi na utrzymaniu: 

 Tak  Nie 

 Tak  Nie 

Osoba żyjąca w gospodarstwie 

składającym się z jednej osoby 

dorosłej i dzieci pozostających na 

utrzymaniu:     

 Tak 

 

Nie 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 

społecznej (inna niż powyższe1)
*
  

 Tak  Nie 
 Odmawiam 

odpowiedzi 

*
dane wrażliwe – Uczestnik może odmówić ich podania 

VI. STATUS UCZNIA 

Nazwa liceum/technikum 
 

                                                           
1
 Wskaźnik odnosi się do wszystkich grup uczestników w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Do 

kategorii osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej należy uwzględnić: 
- osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0 będące poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1; 
- byli więźniowie 
- narkomani 
- osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań 
- osoby z obszarów wiejskich 
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Klasa  

Nazwa modułu, którym Uczeń 
jest zainteresowany (należy 
wskazać jeden) 

biologia/chemia/fizyka/geografia/matematyka 

VII. WSKAŹNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU 

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

kryteriów rekrutacji 
kryteria premiujące w 

rekrutacji 

posiadanie stopnia niepełnosprawności 
(źródło weryfikacji: orzeczenie o 
niepełnosprawności) 

 

laureat/ka ogólnopolskiego konkursu/olimpiady 
przedmiotowej 
(źródło weryfikacji: (dyplom/zaświadczenie 

organizatora) 

 

laureat/ka wojewódzkiego konkursu./olimpiady 
przedmiotowej 
źródło weryfikacji: (dyplom/zaświadczenie 

organizatora) 

 

finalista/ka ogólnopolskiego konkursu./olimpiady 
przedmiotowej 
źródło weryfikacji: (dyplom/zaświadczenie 

organizatora) 

 

finalista/ka wojewódzkiego konkursu/olimpiady 
przedmiotowej 
źródło weryfikacji: (dyplom/zaświadczenie 
organizatora) 

 

ocena końcowa ze świadectwa szkolnego z 
przedmiotu na który Uczestnik składa aplikację w 
ramach projektu:- ocena celująca -2 pkt; ocena 
bardzo dobra -1 pkt; ocena dobra -0 pkt. 

 

1. Ja niżej podpisany/a ______________________________ wyrażam zgodę w imieniu małoletniego 
………………………………………………………..na uczestnictwo w projekcie „UNIWERSYTET MŁODYCH – 

innowacyjne moduły zajęć wspierające uczniów uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych”  
nr POWR.03.01.00-00-C070/16, 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.: „UNIWERSYTET MŁODYCH – innowacyjne moduły zajęć wspierające uczniów uzdolnionych  
w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych ” 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 prawnego) 


