
 

Projekt „Przedmioty przyrodnicze – kluczem do zawodów przyszłości”. Wyższa jakośd kształcenia 
przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i 

współpracy z jednostka naukowo-badawczą” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

OperacyjnegoWojewództwa Podlaskiego na lata2014-2020 
 

Regulamin  rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Przedmioty przyrodnicze – kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakośd kształcenia 
przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez 

eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą”. 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie  
"Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakośd kształcenia 
przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez 
eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą". 

2. Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 31.07.2019 r.  
3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz z budżetu paostwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Priorytet III, Działanie 3.1.2).  
4. Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (Lider), Miasto 

Białystok, I Liceum Ogólnokształcące im. A.Mickiewicza w Białymstoku (Partner). 

 
§2  

Cele i zakres wsparcia 

1. Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia I LO w Białymstoku w obszarze rozwoju 

kompetencji, umiejętności uczniów/uczennic w zakresie nauk przyrodniczych  
2. Wsparcie skierowane jest do 40 uczniów i 136 uczennic klas medycznych i przyrodniczych w I 

Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku 

3. Celem działao projektowych w I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku 

jest zwiększenie kompetencji kluczowych co najmniej 40 uczniów i 136 uczennic. 

4. W szkole została przeprowadzona diagnoza uwzględniająca deficyty i potrzeby uczniów, 

wskazująca, że konieczne jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów. 

5. Projekt przewiduje realizację w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. 

nieodpłatnych zajęd dodatkowych obejmujących: 

a) zajęcia doskonalące z chemii dla uczniów/uczennic klas I prowadzone  

w I LO (32 os./rok szk. X 2 lata) 

 zajęcia wspierające 

b) zajęcia doskonalące z chemii dla uczniów/uczennic klas II prowadzone  

w I LO (32 os./rok szk. X 2 lata) 

 zajęcia laboratoryjne i konwersatoria  

c) zajęcia doskonalące z chemii dla uczniów/uczennic klas III prowadzone  

w I LO (32 os./rok szk. X 2 lata) 

 zajęcia laboratoryjne i konwersatoria  
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d) zajęcia z biologii dla uczniów/uczennic zdolnych z klas I i II prowadzone na 

Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (12 os./rok szk. X 2 lata), 

e) zajęcia z chemii dla uczniów/uczennic zdolnych z klas I i II prowadzone na 

Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (12 os./rok szk. X 2 lata), 

f) zajęcia rozwijające właściwe postawy prowadzone dla  wszystkich uczniów/uczennic 

klas I,II i III biorących udział w projekcie 

g) indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów/uczennic klas III biorących udział w 

projekcie. 

 

§ 3 
 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników 

1. Rekrutacja prowadzona będzie od 04.09.2017 roku do czasu zrekrutowania ostatniej grupy 

uczniów. Harmonogram rekrutacji będzie podany na stronie internetowej www.ilo.pl.  
2. Rekrutacja uwzględnia zasady polityki równości szans kobiet i mężczyzn/uczennic i uczniów oraz 

zasady niedyskryminacji m.in. ze względu na płed, niepełnosprawnośd, rasę, sytuację materialną.  
3. Informacje o projekcie i rekrutacji będą przekazywane m.in. podczas lekcji, spotkao z uczniami, 

spotkao z rodzicami, spotkao rady pedagogicznej, na tablicy informacyjnej w szkole i na stronie 

internetowej  www.ilo.pl 

4. Zgłoszenie chęci udziału w projekcie wymaga wypełnienia formularza  rekrutacyjnego (Załączniki 

nr 1a-d).  
5. Kryteria wyboru uczestników:  

- na zajęcia doskonalące z chemii dla uczniów/uczennic klas I - pierwszeostwo mają w 

szczególności uczniowie/uczennice ze stwierdzonymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

trudną sytuacją społeczną oraz trudnościami w opanowaniu kompetencji kluczowych (niski  

wynik testu diagnozującego przeprowadzonego na początku września) (Załącznik nr 1a). 

Przyznawane punkty:   

 wyniki z testu diagnozującego - 0-40 % (+4pkt.); 41-65 %  (+3pkt.); 66-84 %  (+2pkt.).  

 Orzeczenie/opinia  PPP (+2 pkt.) dołączone do formularza rekrutacyjnego. 

 Oświadczenie o rodzinie niepełnej (+1 pkt.) – załącznik nr 5 dołączony do formularza 
rekrutacyjnego  

 

- na zajęcia doskonalące z chemii dla uczniów/uczennic klas II i III prowadzone w  

I LO-pierwszeostwo mają w szczególności uczniowie/uczennice ze stwierdzonymi specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, trudną sytuacją społeczną oraz niską oceną koocoworoczną z chemii 

(Załącznik nr 1b). 

Przyznawane punkty:   

 Ocena koocoworoczna z chemii r. szk.2016/17: dop (+4pkt.); dst (+3pkt.); db (+2pkt.) 

 Orzeczenie/opinia  PPP (+2 pkt.) dołączone do formularza rekrutacyjnego. 

 Oświadczenie o rodzinie niepełnej (+1 pkt.) – załącznik nr 5 dołączony do formularza 
rekrutacyjnego  
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- na zajęcia z biologii lub chemii prowadzone na UMB dla uczniów/uczennic klas I i II - 

pierwszeostwo mają w szczególności uczniowie/uczennice zdolni, posiadający predyspozycje w 

danej dziedzinie (m.in. laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych z chemii lub 

biologii; z wysoką koocoworoczną oceną z przedmiotu, który jest tematem dodatkowych zajęd); 

ze stwierdzonymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, trudną sytuacją społeczną (Załącznik nr 

1c lub Załącznik nr 1d). 

Przyznawane punkty:   

 Ocena koocowo roczna z biologii/chemii r. szk.2016/17: cel (+4pkt.); bdb (+3pkt.); db (+2pkt.);    
dst (+1pkt.)  

 Orzeczenie/opinia  PPP (+2 pkt.) dołączone do formularza rekrutacyjnego. 

 Oświadczenie o rodzinie niepełnej (+1 pkt.) – załącznik nr 5 dołączony do formularza 
rekrutacyjnego  

6. W przypadku zgłoszeo większej ilości uczniów/uczennic kwalifikujących się do udziału w 

projekcie w stosunku do ilości dostępnych miejsc zostaną utworzone listy rezerwowe.  
7. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje Komisja Kwalifikacyjna. Po dokonaniu oceny formalnej 

złożonego formularza oraz w oparciu o liczbę uzyskanych punktów Komisja stworzy listę 

rankingową, która zostanie umieszczona w gablocie szkolnej oraz na stronie internetowej I LO.  
8. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą: dyrektor szkoły, koordynatorzy projektu, pedagog 

szkolny. 

9. O wynikach rekrutacji decyduje dyrektor szkoły, zatwierdzając protokół Komisji Kwalifikacyjnej. 

10. Uczeo/uczennica po zakwalifikowaniu wypełnia deklarację uczestnictwa w Projekcie (Załącznik nr 
2), Oświadczenie uczestnika projektu (Załącznik nr 4)oraz zgodę rodziców/opiekunów prawnych 
(Załącznik nr 3) i przekazuje ją koordynatorowi projektu. 
11. Od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej kandydatowi nie przysługuje odwołanie. 
 

§4 

Uczestnictwo w projekcie 

1. Zajęcia dodatkowe będą odbywad się w szkole oraz na uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. 
2. Uczniowie/uczennice uczestniczą w dodatkowych zajęciach prowadzonych w ramach projektu 

nieodpłatnie. 
3. Po zakwalifikowaniu do projektu, uczniowie/uczennice mają obowiązek regularnego 

uczestnictwa w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. 
4. Obecnośd na zajęciach sprawdzana będzie każdorazowo przez prowadzącego zajęcia poprzez 

sprawdzenie listy obecności. 
5. Nieobecnośd na zajęciach należy pisemnie usprawiedliwid u prowadzącego zajęcia. 
6. Uczestnicy projektu zobowiązani są do wypełniania ankiet i formularzy związanych z 

realizowanym projektem oraz przystępowania do testów i innych form sprawdzających postępy 
w nauce. 

7. Osoba zgłaszająca się do projektu wyraża zgodę na spełnianie obowiązków informacyjnych 
(podawanie danych osobowych, wypełnianie oświadczeo i deklaracji) i ewaluacyjnych 
(monitoring osiągania kompetencji, ankiety) wynikających z wytycznych programu RPOWP na 
lata 2014-2020. 

8. Uczeo/uczennica zakwalifikowana do projektu może zostad skreślona z listy uczestników w 
przypadku: 
- rezygnacji z nauki w I LO - szkole biorącej udział w projekcie 
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 - nieusprawiedliwionego opuszczenia więcej niż 20% zajęd 

9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w trakcie trwania zajęd, rodzic/opiekun 
prawny uczestnika projektu zobowiązany jest niezwłocznie do złożenia pisemnego oświadczenia 
o rezygnacji wraz z podaniem przyczyny. Uczestnik projektu zostaje wykreślony przez Dyrektora 
szkoły ze szkolnej listy uczestników projektu 

10. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu jego 
miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej (z zachowaniem równości płci). 

 

§ 5  

Postanowienia koocowe 

1. Niniejszy regulamin dostępny jest w szkole oraz na stronie internetowej szkoły www.ilo.pl. 
2. W imieniu uczestnika projektu rodzic/opiekun prawny po zapoznaniu się z niniejszym 

Regulaminem zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do Regulaminu, o których 

rodzice/opiekunowie prawni uczniów/uczennic biorących udział w zajęciach dodatkowych będą 

niezwłocznie informowani. 
 

 

Wykaz załączników do Regulaminu: 

 
1. Formularze rekrutacyjne  - załączniki nr 1a-d. 

2. Deklaracja uczestnictwa - załącznik nr 2 

3.  Zgoda rodziców/opiekunów prawnych - załącznik nr 3 

4. Oświadczenie uczestnika projektu – załącznik nr 4 

5. Oświadczenie o niepełnej rodzinie rodziców/opiekunów prawnych– załącznik nr 5 

 

 

 

          


