
  

 

 

 
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym pn.  

„Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - gmina Olkusz” 
 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa podstawowe założenia i zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
konkursowym  pn. „Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - gmina Olkusz”, 
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, 
Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, typ B koordynacja w regionie realizacji 
działań związanych ze wsparciem uczniów zdolnych, zwanym dalej projektem.  

2. Beneficjentem projektu jest Gmina Olkusz, realizatorem projektu jest Samorządowy 
Zespół Edukacji w Olkuszu (dalej: SZE) wraz ze szkołami podstawowymi, które pełnić będą 
funkcję Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych, wskazanymi w § 3 ust. 4.  

3. Biuro projektu mieści się  w siedzibie SZE, tj. 32-300 Olkusz, Rynek 1.   
 
4. Projekt jest komplementarny z projektem koordynacyjnym pn. „Małopolskie Talenty”. 
Beneficjentem projektu koordynacyjnego jest Województwo Małopolskie, realizatorem 
projektu jest Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego wraz z jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego – 
Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, zwanym dalej MCDN. Regulamin wsparcia 
uczniów w ramach projektu „Małopolskie Talenty”, obowiązujący po konkursie nr 
RPMP.10.01.05-IP.01-12-03/18, w którym opisane są formy wsparcia dla uczniów, dostępny 
jest na stronach internetowych wskazanych w ust. 5.  

5. Informacje o projekcie są dostępne na stronie internetowej www.malopolskietalenty.pl oraz 
www.umig.olkusz.pl (zakładka: projekty nie tylko unijne).  
 
6. Założenia projektu wynikają z dokumentu „Zasady tworzenia i funkcjonowania Centrów 
Wsparcia Uczniów Zdolnych”, stanowiącego załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu nr 
RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18, w ramach którego uzyskano dofinansowanie.  
 
 

§ 2 
SŁOWNIK POJĘĆ 

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:  
a) Kompetencje kluczowe :  

-  kluczowe kompetencje przedmiotowe: językowe (j. angielski), matematyczne i 
naukowo-techniczne (nauki matematyczno-przyrodnicze), przedsiębiorczość, 
informatyczne (technologie informacyjno-komunikacyjne -TIK);  

- kluczowe kompetencje ponadprzedmiotowe: kompetencje społeczne i umiejętność 
uczenia się.  

 
b) Uczestnik projektu: uczeń/uczennica zwany/zwana dalej „uczniem” 
zakwalifikowany/zakwalifikowana do udziału w projekcie zgodnie z postanowieniami 
niniejszego regulaminu, bezpośrednio korzystający/ korzystająca ze wsparcia w ramach 
projektu.  
 

http://www.umig.olkusz.pl/


  

 

 

c)  Etap, zwany dalej etapem edukacyjnym:  
 - I etap, obejmujący uczniów klas 4-6 szkół podstawowych,  

- II etap, obejmujący uczniów klas 7-8 szkół podstawowych,  

 
d) Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych, zwane dalej CWUZ – ośrodek wspierający rozwój 
uzdolnień poznawczych uczniów uczęszczających do danej szkoły na terenie gminy Olkusz.  
 
 

§ 3 
INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Celem projektu jest  podniesienie w terminie do 31.07.2020 r. kluczowych kompetencji 
u uczestników projektu  z 10-ciu szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest 
gmina Olkusz, poprzez realizację łącznie 38 grup zajęć przedmiotowych w utworzonych 
Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych 

2. Projekt jest realizowany w okresie: od 01.03.2019 r. do 31.07.2020 r.  

3. Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia dla zakwalifikowanych 
uczniów:   

 Grupowe zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2019/2020  dla uczniów z wybranej 
kompetencji kluczowej przedmiotowej w wymiarze min. 60 godzin dydaktycznych 
(2 godzinne cotygodniowe spotkania); 

 Grupowe zajęcia z zakresu kompetencji ponadprzedmiotowych dla uczniów 
w wymiarze min. 20 godzin dydaktycznych  

 
4. W gminie Olkusz zorganizowanych zostanie 10 Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych, 
w których utworzone zostaną grupy w poszczególnych kompetencjach kluczowych, zgodnie 
z poniższym wykazem:  
 
 

Nazwa kompetencji Planowa liczba grup -  
I etap edukacji (uczniowie, 
którzy w roku szkolnym 
2019/2020 uczęszczać będą 
do klas 5-6) 

Planowana liczba grup  
II etap edukacji (uczniowie, 
którzy w roku szkolnym 
2019/2020 uczęszczać będą 
do klas 7-8) 

1. CWUZ- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, 32-300 Olkusz, ul. J. Kantego 5 

językowe (język angielski) 1 grupa – 10 osób 1 grupa – 10 osób  

matematyczne i naukowo-
techniczne 

1 grupa – 10 osób 1 grupa – 10 osób  

informatyczne 1 grupa – 10 osób 1 grupa – 10 osób  

 

2. CWUZ - Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1, 32-300 Olkusz, 
ul. J. Kochanowskiego 2 

językowe (język angielski) 1 grupa – 10 osób 1 grupa – 10 osób  

matematyczne i naukowo-
techniczne 

1 grupa – 10 osób 1 grupa – 10 osób  

informatyczne -  1 grupa – 10 osób  

 

3. CWUZ - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marcina Biema, 32-300 Olkusz, ul .Kpt. 
Hardego 11a 

językowe (język angielski) 2 grupy – każda po 10 osób 2 grupy – każda po 10 osób 

matematyczne i naukowo-
techniczne 

1 grupa – 10 osób 1 grupa – 10 osób  



  

 

 

informatyczne 1 grupa – 10 osób 1 grupa – 10 osób  

 

4. CWUZ - Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Francesco Nullo, 32-300 Olkusz, ul. Fr. Nullo 36 

językowe (język angielski) 1 grupa – 10 osób 1 grupa – 10 osób  

matematyczne i naukowo-
techniczne 

1 grupa – 10 osób 1 grupa – 10 osób  

informatyczne - 1 grupa – 10 osób  

 

5. CWUZ - Szkoła Podstawowa Nr 9 im. ppłk. Pilota S. Skarżyńskiego, 32-300 Olkuszu, ul. 
Kosynierów 14 

językowe (język angielski) 1 grupa – 10 osób 1 grupa – 10 osób  

matematyczne i naukowo-
techniczne 

2 grupa – każda po 10 osób -  

 
 

6. CWUZ - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach, 32-327 Gorenice, 
ul. Krakowska 51 

językowe (język angielski) -  1 grupa – 16 osób  

matematyczne i naukowo-
techniczne 

1 grupa – 11 osób -  

 

7. CWUZ - Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Kosmolowie, 32-300 Olkusz, 
Kosmolów 152 

matematyczne i naukowo-
techniczne 

1 grupa – 10 osób - 

informatyczne - 1 grupa – 10 osób 

 

8. CWUZ - Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Osieku, 32-300 Olkusz, 
Osiek 79b 

językowe (język angielski) -  1 grupa – 10 osób  

matematyczne i naukowo-
techniczne 

1 grupa – 10 osób -  

 

9. CWUZ - Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Sienicznie, 32-300 Olkusz, 
Sieniczno, ul. Marii Dąbrowskiej 14 

językowe (język angielski) 1 grupa – 8 osób -  

matematyczne i naukowo-
techniczne 

1 grupa – 8 osób -  

 

10. CWUZ - Szkoła Podstawowa im. Obrońców Warszawy w Zedermanie, 32-300 Olkusz, 
Zederman 99 

językowe (język angielski) 1 grupa – 8 osób -   

matematyczne i naukowo-
techniczne 

1 grupa – 8 osób -  

 

§ 4 
WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY REKRUTACJI 

1. Udział w projekcie jest bezpłatny.  

2. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie uczeń szkoły, w której utworzone zostanie 
CWUZ, zgodnie z wykazem z § 3 ust. 4, z założeniem iż uczeń danej szkoły może aplikować 



  

 

 

tylko i wyłącznie na zajęcia CWUZ organizowane w tej szkole. Na zajęcia planowane 
w ramach I poziomu edukacji aplikować mogą uczniowie, którzy w obecnym roku szkolnym 
(2018/2019) uczęszczają do klas 4-5. Na zajęcia planowane w ramach II poziomu edukacji 
aplikować mogą uczniowie, którzy w obecnym roku szkolnym (2018/2019) uczęszczają do 
klas 6-7. 

3. Uczeń może zostać nominowany tylko z jednej kompetencji kluczowej przedmiotowej.  

4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 

a)  poprawne wypełnienie, podpisanie i złożenie w terminie rekrutacji  kompletu dokumentów 
rekrutacyjnych, na który składa się: 

- formularz rekrutacji, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Formularz musi 
zostać podpisany przez ucznia oraz przez rodzica/ opiekuna prawnego ucznia;  

-  arkusz nominacji, stanowiący załącznik nr 2a, 2b oraz 2c do niniejszego Regulaminu, wg. 
wzoru opracowanego przez realizatorów projektu koordynacyjnego. Arkusz musi zostać 
podpisany przez nauczyciela dokonującego nominacji; 

-  Deklaracja uczestnictwa w projekcie koordynacyjnym, stanowią załącznik nr 3 do 
niniejszego regulaminu, wg. wzoru opracowanego przez realizatorów projektu 
koordynacyjnego. Wszystkie części Deklaracji muszą zostać podpisane przez ucznia oraz 
przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia.  

b) uczestnictwo w diagnozie uzdolnień (teście diagnostycznym), zgodnie z procedurą 

określoną przez realizatorów projektu koordynacyjnego w terminie 13.06.2019 r. Diagnoza 

uzdolnień uczniów przeprowadzana będzie dla każdej kompetencji kluczowej przedmiotowej 

w danym CWUZ oddzielnie. W ramach diagnozy uczniowie zostaną sklasyfikowani na listach 

rankingowych z uwzględnieniem uzyskanej liczby punktów na teście uzdolnień. 

5. Do projektu zakwalifikowani zostaną uczniowie z największą liczbą punktów z diagnozy 

uzdolnień zdolnie z listą rankingową przekazaną przez realizatorów projektu 

koordynacyjnego do limitu miejsc dla danej grupy (zgodnie z limitem wskazanym w § 3 

ust. 4. 

6. Warunkiem rozpoczęcia udziału w projekcie jest podpisanie Deklaracji uczestnictwa 

w projekcie, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.  

7. Uczestnikom projektu zapewniono równy dostęp do oferowanych w projekcie form 

wsparcia. W projekcie będzie monitorowane zapewnienie przestrzegania zasady równości 
szans kobiet i mężczyzn oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami.  

 
8. Nieprzystąpienie do diagnozy uzdolnień, o której mowa w ust. 4 pkt. b), jest równoznaczne 

z rezygnacją z udziału w projekcie.  
 
9. Rekrutacja do projektu odbywa się w terminie 11-22.03.2019 r. Komplet dokumentów 
rekrutacyjnych, o których mowa w ust. 4 pkt. a) należy złożyć w sekretariacie szkoły, do 
której uczęszcza uczeń/uczennica.   

 
§ 5 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 



  

 

 

1. Uczestnicy projektu są uprawnieni do bezpłatnego udziału w projekcie.  

2. Każdy uczestnik i rodzic/opiekun prawny uczestnika projektu ma prawo do informacji 
o udzielanym wsparciu w ramach projektu.  

3. Każdy uczestnik projektu i rodzic/opiekun prawny uczestnika projektu zobowiązany jest 
do:  
a) zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz „Regulaminem wsparcia uczniów 
w ramach projektu „Małopolskie Talenty”; 

b) przestrzegania zasad i obowiązków określonych w ww. regulaminach; 
c) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbania o sprzęt i pomoce 
dydaktyczne wykorzystywane podczas realizacji projektu;  

d) współpracy z pracownikami biur projektu w zakresie niezbędnym do realizacji wsparcia;  

e) udzielania realizatorom projektu i upoważnionym instytucjom informacji o wynikach 
wsparcia udzielonego w projekcie np. w drodze ankiet, rozmów telefonicznych.  

f) powiadomienia Beneficjanta projektu o zmianach w danych osobowych i innych, które były 
wymagane od uczestników na etapie rekrutacji i składania deklaracji uczestnictwa 
w projekcie. 

 
4. Każdy uczestnik projektu zobowiązuje się aktywnego udziału w zajęciach oraz frekwencji 
na poziome  100 % obecności na zajęciach w CWUZ. Frekwencja liczona jest indywidualnie 
dla każdego ucznia oddzielnie w odniesieniu do zajęć z kompetencji przedmiotowych 
i ponadprzedmiotowych od momentu przystąpienia do wsparcia. W ramach frekwencji mogą 
być uznawane nieobecności usprawiedliwione wynikające ze zdarzeń losowych np. choroba.  
  
 

§ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się prawo zmiany niniejszego regulaminu 
o czym niezwłocznie poinformuje się na stronie internetowej projektu.   

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.03.2019 r.  

3. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację projektu 
oraz projektu koordynacyjnego.  

4. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą przez Realizatora 
projektu.  
 


