REGULAMIN REKRUTACYJNY
do projektu „Nasze Karpaty – budujemy przyszłość
na fundamencie wielokulturowej przeszłości”
realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 - 2020
§ 1.
Definicje
1. Projekt - projekt „Nasze Karpaty – budujemy przyszłość na fundamencie
wielokulturowej przeszłości”, który jest realizowany w ramach Programu
Współpracy Transgarnicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 2020
2. Beneficjent –Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego ul. Kopernika 4,
38 – 700 Ustrzyki Dolne.
3. Partner – Gymnazjum/Dukelska 30, Giraltovce, Słowacja
4. Instytucja Pośrednicząca – Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, Rynek
16, 35 – 064 Rzeszów
5. Beneficjenci Ostateczni – uczniowie Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach
Dolnych i Gimnazjum w Giraltovcach w wyniku przeprowadzonej rekrutacji
zakwalifikowani do udziału w projekcie.
6. Komisja Rekrutacyjna - komisja powołana przez Koordynatora Projektu w celu
przeprowadzenia rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych. W skład Komisji wchodzą: Komisja polska: Koordynator Projektu, Specjalista ds. monitoringu, ewaluacji
i promocji, oraz pracownicy merytoryczni projektu.,
- Komisja Słowacka: Zastępca koordynatora projektu oraz pracownicy merytoryczni.
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§ 2.
Informacje ogólne.
1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestników projektu „Nasze Katpaty –
budujemy przyszłość na fundamencie wielokulturowej przeszłości”,
który

jest

realizowany

w

ramach

Programu

Współpracy

Transgarnicznej

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020. Projekt skierowany
jest do uczniów Zespołu szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych oraz Gimnazjum
w Giraltovcach, a jego okres realizacji trwa od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
2. Udział w projekcie jest bezpłatny.
§ 3.
Uczestnicy projektu.
1. Uczestnikiem projektu może być uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa
Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych lub Gimnazjum w Giraltovcach zamieszkały
na terenach objętych wsparciem programu Polska – Słowacja 2014 - 2020,
który złoży deklarację uczestnictwa wraz z wymaganymi załącznikami i zostanie
zakwalifikowany do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.
2. Przy wyborze uczestników programu Komisja Rekrutacyjna kierować się będzie
następującymi preferencjami:
a. Wykazanymi w toku edukacji szkolnej zainteresowaniami i zdolnościami
niezbędnymi dla efektywnej pracy w projekcie, umożliwiającej osiągnięcie
zaplanowanych produktów i rezultatów,
b. Preferowane zainteresowania i zdolności uczniów:
-

grupa przyrodnicza: preferowani uczniowie z klas z rozszerzeniem geografia
lub biologia,

-

grupa historyczna: preferowani uczniowie z klas humanistycznych,
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-

grupa kulturowa: uczniowie posiadający umiejętności wokalne, preferowana
gra na instrumencie,

-

grupa gastronomiczna: uczniowie posiadający predyspozycje kulinarne

c. w przypadku zgłoszenia się większej niż planowana liczba uczestników
o

przyjęciu

decydować

będzie

kolejność

zgłoszeń.

Uczniowie

niezakwalifikowani z powodu braku miejsc wpisani zostaną na listę rezerwową
d. uczniowie mogą uczestniczyć w jednej grupie merytorycznej.
e. uczniowie którzy zostali wpisani na listę rezerwową mogą, na swój wniosek
i za zgodą prowadzącego zajęcia oraz koordynatora projektu uczestniczyć
w zajęciach wraz z uczestnikami zakwalifikowanymi do projektu. Mają
pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do udziału w projekcie w przypadku
skreślenia z listy uczestnika
f. do projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie 70 uczniów ( 35 Polaków i 35
Słowaków), z tego:
-

16 uczniów (8 Polaków i 8 Słowaków) do grupy przyrodniczej,

-

16 uczniów (8 Polaków i 8 Słowaków) do grupy historycznej,

-

28 uczniów (14 Polaków i 14 Słowaków) do grupy kulturowej

-

10 uczniów (5 Polaków i 5 Słowaków) do grupy gastronomicznej
§ 4.
Proces rekrutacji

1. Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie od 28 marca do 5 kwietnia 2017 r.
2. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają karty zgłoszeniowe
wraz z wymaganymi załącznikami, do Biura Projektu do dnia 5 kwietnia 2017 roku.
Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane
3. Komisja rekrutacyjna weryfikuje pod względem formalnym dane zawarte w karcie
zgłoszeniowej i sporządzają listę rankingową do 6 kwietnia 2017 r. Następnie
sporządza listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową
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i ogłasza na szkolnej stronie www.loustrzyki.edu.pl powiadamiając uczniów
o tej decyzji.
4. Uczeń zakwalifikowany do udziału w projekcie jako Beneficjent Ostateczny podpisuje
Deklarację uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniami i dostarcza do Biura
Projektu .
5. Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy
uczestników w przypadku:
a. samodzielnej rezygnacji uczestnika,
b. na

wniosek

nauczyciela

prowadzącego

zajęcia

uzasadniony

rażącym

naruszaniem zasad uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych,
c. rezygnacji z nauki w szkole biorącej udział w projekcie,
d. w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczania zajęć.
6. Skreślenie ucznia z listy uczestników projektu dokonuje Koordynator
wskazując

równocześnie

pierwszą

w

kolejności

osobę

z

listy

Projektu

rezerwowej,

zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy.
7. W razie nie wyrażenia zgody na udział w projekcie osoby wskazanej z listy
rezerwowej, proponuje się następną w kolejności, aż do skutku.
8. Regulamin rekrutacji wraz z koniecznymi załącznikami dostępny jest na stronie
internetowej www.loustrzyki.edu.pl oraz w Biurze Projektu.
§ 5.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 28 marca 2017 r.
2. Wszelkie

sprawy

związane

z

interpretacją

regulaminu

rozstrzygane

są przez Koordynatora Projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwaza pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020

