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REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE  
„UCZELNIA OTWARTA DLA NASTOLATKÓW” 

 
§ 1. 

Postanowienia ogólne 
1. Regulamin określa zasady procesu rekrutacji oraz warunki uczestnictwa  

w Projekcie „Uczelnia otwarta dla nastolatków” (dalej „Projekt”). Projekt jest 
realizowany w ramach działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

2. Projekt „Uczelnia otwarta dla nastolatków” realizowany przez Beneficjenta Wyższą 
Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest współfinansowany  ze  środków  
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  
i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.  

3. Okres realizacji Projektu: 01.01.2019r. – 30.06.2021r. 
4. Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa wraz z załącznikami jest powszechnie 

dostępny na stronach internetowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania  
w Rzeszowie (www.wsiz.rzeszow.pl). 

5. Projekt jest realizowany z zachowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji. 
 

§ 2. 
Definicje pojęć 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 
1) Beneficjent – należy przez to rozumieć realizatora, którym jest Wyższa Szkoła 

Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 
2) Szkoły – należy przez to rozumieć szkoły ponadpodstawowe, zlokalizowane  

na terenie województwa podkarpackiego, spełniające kryteria określone  
w niniejszym regulaminie. 

3) Uczestnik Projektu – należy przez to rozumieć uczniów/uczennice szkół 
ponadpodstawowych województwa podkarpackiego, zakwalifikowanych do udziału 
w Projekcie.  

4) Opiekun szkolny – należy przez to rozumieć nauczyciela wskazanego przez 
Dyrektora Szkoły zakwalifikowanej do udziału w projekcie. 

5) Formy wsparcia – działania dla uczestników Projektu przewidziane w Projekcie 
„Regionalna Akademia Inspiracji”.   

 
§ 3. 

Cele i założenia projektu 
1. Celem Projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji, 

odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez 
rozwój oferty WSIiZ w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności 
społecznej, dzięki realizacji programu warsztatów dla 552 młodych osób w wieku 
15-20 lat. 

2. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 
3. Rekrutacja Uczestników Projektu zostanie przeprowadzona z zachowaniem zasad 

równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób                                                   
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z niepełnosprawnościami, a także z zachowaniem zasad równości szans kobiet  
i mężczyzn oraz zgodnie z pozostałymi politykami wspólnotowymi.  

4. Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które zostały zakwalifikowane do Projektu 
w procesach rekrutacyjnych przeprowadzonych w szkołach ponad-podstawowych.  

5. W ramach Projektu zostaną zrealizowane poniżej wskazane działania: 
 

Zadanie 1: Kreatywny nastolatek 
Liczba 

godz. 

Liczba  

i liczebność grup 

WARSZTAT GRAFICZNY 18 
8 grup  

śr. 23 osoby/grupa 

WARSZTAT MULTIMEDIALNY 18 
8 grup,  

śr. 23 osoby/grupa 

WARSZTAT LOTNICZY 18 
8 grupy,  

śr. 23 osoby/grupa 

Zadanie 2: Znajdź pomysł na siebie 

WARSZTAT ORIENTACJA NA KARIERĘ 6 
4 grupy 

śr. 15 osób/grupa 

WARSZTAT KREATYWNOŚĆ W PRACY 4 
4 grupy  

śr. 11 osób/grupa 

WARSZTAT KREATYWNY LIDER 6 
4 grupy  

śr. 15 osób/grupa 

WARSZTAT STRES PRZYJACIEL CZY WRÓG? 4 
4 grupy  

śr. 11 osób/grupa 

DIETA, OWSZEM, SŁYSZAŁEM, ALE JEJ NIE JADŁEM 6 
4 grupy 

śr. 15 osób/grupa 

 

§ 4. 
Kryteria i warunki uczestnictwa szkół w Projekcie 

1. O udział w Projekcie może ubiegać się szkoła ponadpodstawowa z terenu 
województwa podkarpackiego. 

2. Dyrektor Szkoły deklaruje udział w Projekcie składając w Biurze Projektu 
następujące dokumenty: 
1) Formularz zgłoszeniowy, 
2) Deklaracje uczestnictwa w projekcie. 

3. Dokumenty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
4. W przypadku, gdy liczba szkół aplikujących o udział w projekcie będzie większa  

od liczby miejsc, szkoły zostaną poddane ocenie uwzględniającej odpowiednio: 
1) udział klas/uczniów w kursach, szkoleniach, warsztatach z tej samej tematyki  

w przeciągu ostatniego roku szkolnego: tak - 0 pkt, nie - 10 pkt; 
2) kolejności zgłoszeń. 

5. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcje decyduje Komisja rekrutacyjna 
powołana przez koordynatora Projektu, wyłoniona spośród przedstawicieli WSIiZ.  

6. O zakwalifikowaniu szkoły do udziału w Projekcie będzie decydować wynik 
rankingu – według liczby zdobytych punktów, a następnie kolejności zgłoszeń. 

7. Po zakończeniu procesu rekrutacji Komisja Rekrutacyjna utworzy listę podstawową 
Szkół zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. W przypadku gdy liczba 
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zgłoszonych szkół przekroczy liczbę miejsc, utworzona zostanie lista rezerwowa. 
Szkoły z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji szkół z listy 
podstawowej. 

8. Rekrutacja Szkół przeprowadzona zostanie przez Beneficjenta w okresie podanym 
na stronie internetowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 
(www.wsiz.rzeszow.pl) oraz materiałach informacyjno-promocyjnych. 

9. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do Biura Projektu osobiście lub pocztą na 
adres: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, 
pok. nr 8. 

10. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 
11. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od daty 

zakończenia procesu rekrutacji. 
12. W przypadku mniejszej, niż założona liczby Szkół chętnych do udziału w Projekcie, 

Beneficjent zastrzega sobie prawo przedłużenia procedury rekrutacyjnej. 
13. Szkoła zakwalifikowana do udziału w Projekcie może zostać skreślona z listy  

w przypadku: 
− nie dokonania naboru uczniów w liczbie zdeklarowanej, 
− braku wypełnienia wymaganej w Projekcie dokumentacji, 
− naruszenia postanowień umowy oraz zasad uczestnictwa. 

14. Warunkiem udziału Szkoły w Projekcie jest dostarczenie do Biura Projektu 
dokumentów wymienionych w § 4 ust. 2. 

15. Złożenie w Biurze Projektu formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z faktem 
zapoznania i akceptacją treści Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Uczelnia 
otwarta dla nastolatków”. 

16. Warunkiem uczestnictwa Szkoły w Projekcie jest zapewnienie przeprowadzenia 
rekrutacji do Projektu wśród uczniów, zgodnie z wymogami Projektu.  

17. Warunkiem uczestnictwa szkoły w Projekcie jest złożenie w terminie wyznaczonym 
przez Beneficjenta deklaracji uczestnictwa minimum 23 uczniów w wieku 15-20 lat 
gotowych do udziału w warsztatach edukacyjnych przez okres trwania wsparcia. 

18. Uczniowie wyrażają wolę udziału w Projekcie poprzez złożenie w wyznaczonym 
terminie formularza rekrutacyjnego oraz deklarację uczestnictwa w Projekcie. 

19. Osoby zakwalifikowane do Projektu są zobowiązane do podpisanych i poprawnie 
wypełnionych dokumentów wskazanych przez Beneficjenta: 
1) zgody rodziców lub opiekunów prawnych (w przypadku uczniów 

niepełnoletnich) na udział w zajęciach w realizowanych w ramach Projektu, 
2) umowę o świadczenie usług edukacyjnych,  
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

i wizerunku na potrzeby Projektu, 
4) oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy 

ostatecznego, 
5) orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument wydany przez lekarza 

poświadczający stan zdrowia w przypadku osób z niepełnosprawnością. 
20. Dyrektor Szkoły zakwalifikowanej do udziału w Projekcje wyznacza Opiekuna 

szkolnego. 
21. Opiekun Szkolny zobowiązany jest dostarczyć Beneficjentowi dokumenty złożone 

przez uczniów objętych wsparciem, wymienione w § 4 ust. 18 i 19. 
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22. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej lub osobiście  
w Biurze Projektu. 

23. Rekrutacja uczestników/-czek (uczniów/uczennic) może być przeprowadzona tylko 
w szkołach ponadpodstawowych, które zostały zakwalifikowane do Projektu. 

 
§ 5. 

Prawa i obowiązki Szkoły w Projekcie 
1. Dyrektor Szkoły przeprowadzi rekrutacje uczniów do Projektu, zgodnie  

z Regulaminem Rekrutacji. W przypadku rezygnacji ucznia z udziału w projekcie, 
zapewni na jego miejsce kolejnego uczestnika projektu zgodnie z zasadami 
równości. 

2. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do informowania o udziale szkoły w projekcie  
na stronie internetowej szkoły. 

 
§ 6. 

Prawa i obowiązki uczniów w Projekcie 
1. Uczestnik/czka projektu ma prawo do: 

1) godnego traktowania z uwzględnieniem zasady równości i poszanowania 
godności osobistej, 

2) dostępu do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych 
przetwarzanych na potrzeby realizacji Projektu. 

2. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się do: 
1) przestrzegania regulaminu, 
2) punktualnego i regularnego uczestnictwa w działaniach realizowanych  

w ramach Projektu, w tym uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć, 
3) złożenia podpisu na liście obecności w trakcie zajęć, 
4) wypełnienia w trakcie szkoleń ankiet ewaluacyjnych oraz uczestniczenia  

we wszystkich formach sprawdzania poziomu kompetencji zaplanowanych  
w ramach szkolenia, 

5) zgłaszania wszystkich zmian zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym 
danych adresowych. 

3. Beneficjent dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności uczestnika Projektu  
w zajęciach z przyczyn spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi.  
 

§ 7. 
Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania może nastąpić  
z bardzo ważnej przyczyny i wymaga pisemnego uzasadnienia. 

2. W przypadku, gdy uczestnik/czka zrezygnuje z udziału w Projekcie przed 
otrzymaniem wsparcia, w jego miejsce zostaje zakwalifikowana osoba wytypowana 
przez dyrektora szkoły która bierze udział w Projekcie. 

3. Uczestnik Projektu może zostać skreślony z listy w przypadku: 
1) naruszenia postanowień regulaminu; 
2) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas realizacji Projektu; 
3) nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach kursu/szkolenia ponad 20%. 

4. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Projekcie po podpisaniu 
dokumentów rekrutacyjnych może zostać on zobowiązany do zwrotu poniesionych 
kosztów związanych z jego dotychczasowym udziałem w Projekcie. 
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5. W przypadku nieobecności na zajęciach przekraczających 20% godzin, Uczestnik 
zostaje skreślony z listy Uczestników Projektu. W takiej sytuacji może zostać 
zobowiązany do zwrotu wydatków poniesionych z tytułu dotychczasowego udziału 
w Projekcie.  

 
§ 8. 

Postanowienia końcowe 
1. Beneficjent zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub 

wprowadzenia dodatkowych postanowień. 
2. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje 

Koordynator Projektu, od jego decyzji nie przysługuje odwołanie. 
3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Koordynatora Projektu. 
4. Regulamin wchodzi w życie z 03.06.2019 r. i obowiązuje do końca realizacji 

Projektu. 
5. Za moment przystąpienia uczestnika do Projektu przyjmuje się dzień udziału  

w pierwszych zajęciach.  
 
  
 
 
 
 


