
                    
___________________________________________________________________________ 
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Regulamin uczestnictwa w projekcie 
„Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kra ków” 

 
 

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków, 
Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Małopolskiego, 
Instytucja pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego WM – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości   

 
Realizatorzy projektu :  

1. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, 31-450 Kraków ul. Ułanów 9 
    Biuro ds. Realizacji Projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej 

Kraków” 
2. I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, ul. Plac na 

Groblach 9 
3. V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, ul. Studencka 12  
4. Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie, ul. Krupnicza 44 
5. Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, ul. Monte 

Casino 31 
 
 

Rekrutacja dla danych/danej form/formy wsparcia odbywać się będzie w poszczególnych 
szkołach: 
•••• I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, ul. Plac na 

Groblach 9 
•••• V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, ul. Studencka 12  
•••• Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie, ul. Krupnicza 44 
•••• Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, ul. Monte 

Casino 31  
 

Okres realizacji projektu 01.06.2016 – 30.06.2017 
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 
Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, 

Działanie 10.1 Poddziałanie 10.1.4 z Europejskiego Funduszu Społecznego  
 
 

§ 1 
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 
a. projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie 
Miejskiej Kraków”, 
b. projekcie pilotażowym – należy przez to rozumieć „Małopolska Chmura Edukacyjna- 
wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i 
rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu MW – pilotaż”,  
c. regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin uczestnictwa w projekcie „Małopolska 
Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków”, 
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d. realizatorze projektu – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Beneficjenta 
realizującą projekt tj. 

• Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie 31-450 Kraków, ul. Ułanów 9, 
• I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, ul. Plac na 

Groblach 9 
• V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, ul. Studencka 12  
• Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie, ul. Krupnicza 44 
• Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, ul. 

Monte Casino 31  
e. Komisji Rekrutacyjnej dla danej szkoły, w której będzie przeprowadzana rekrutacja – 
należy przez to rozumieć zespół w składzie: dyrektor szkoły, koordynator szkolny, osoba/y 
powołana/e lub wyznaczona/e przez dyrektora szkoły właściwe dla danej grupy wsparcia, 
której zadaniem jest wybór osób uczestniczących w danej formie wsparcia np. pedagog 
szkolny/psycholog szkolny, nauczyciel przedmiotu dotyczącego danej grupy wsparcia, 
kierownik szkolenia praktycznego,   
f. Praca Komisji Rekrutacyjnej wymaga uczestnictwa minimum 3 osób, komisji 
rekrutacyjnej przewodniczy koordynator szkolny lub Dyrektor szkoły, 
g. protokole – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający zakwalifikowanie osób do 
danej formy wsparcia uwzględniający datę posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej oraz podpisy 
wszystkich jej członków,  
 

§ 2 
Postanowienia ogólne 

 
1. Projekt realizowany jest od 01.06.2016 do 30.06.2017 r.  
2. Realizowany projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

§ 3 
Zakres wsparcia 

 
1. W ramach projektu realizator przewiduje dwie główne formy wsparcia, zgodne z Ofertą i 

wnioskiem o dofinansowanie: 
a. zajęcia on-line  
b. koła naukowe  
2. Każda z nich będzie prowadzone w wymiarze 15 godzin lekcyjnych na semestr (przez 2 

semestry). Planuje się realizację zajęć od października 2016 r. do czerwca 2017 r. Jednolity 
harmonogram zajęć on-line zostanie ustalony na poziomie całego województwa we 
współpracy z uczelniami prowadzącymi poszczególne przedmioty. Zajęcia będą 
realizowane wg scenariuszy wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego 
„Małopolska Chmura Edukacyjna - pilotaż”.  
Ich realizacja (we współpracy z tymi uczelniami) przyczyni się do wzrostu kompetencji 
kluczowych uczestników projektu w wybranym obszarze tematycznym (np. I Liceum 
Ogólnokształcące będzie realizowało zajęcia z chemii i biologii). 
Ponadto przewiduje się wyjścia uczniów na zajęcia na uczelni (raz na semestr dla każdej 
grupy realizującej zajęcia on-line). 
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3. Harmonogram kół naukowych zostanie ustalony przez szkołę po zakończeniu rekrutacji 
oraz po ustaleniu harmonogramu zajęć on-line, przy czym koła naukowe będą pracować 
równolegle do toczących się zajęć on-line.  

4. Przewiduje się jedną rekrutację, na początku projektu. 
5. W wyniku rekrutacji utworzone zostaną następujące grupy: 

 
V LO   
biologia: 1 grupa zajęć on-line (20 os.: 15K/5M) i 2 grupy kół naukowych (15 os.: 11K/4M); 
chemia: 1 grupa zajęć on-line (20 os.: 15K/5M); 2 grupy kół naukowych (15. os.:11K/4M); 
fizyka: 1 grupa zajęć on-line (20 os.: 6K/14M) i 2 grupy kół naukowych (15 os.: 4K/11M), 
I LO   
biologia: 1 grupa zajęć on-line (20 os.: 16K/4M) i 1 grupa koła naukowego (8 os.: 6K/2M); 
chemia: 1 grupa zajęć on-line (20 os.: 17K/3M) i 1 grupa koła naukowego (8 os.: 6K/2M), 
TŁ   
matematyka: 1 grupa zajęć on-line (15 os.: 1K/14M), 1 grupa koła naukowego (5 os.:5M); 
fizyka – 1 grupa zajęć on-line (15 os.: 1K/14M), 1 grupa koła naukowego (5 os.: 5M), 
TCh  
chemia: 1 grupa zajęć on-line (20 os.: 17K/3M), 3 grupy kół naukowych (16 os.: 14K/2M); 
przedsiębiorczość: 1 grupa zajęć on-line (18 os.: 16K/2M), 1 grupa koła naukowego (6 os.: 
6K) 
 
Zakłada się, że część uczniów (12 os.: 9K/3M) będzie uczęszczała na zajęcia z więcej niż 
jednego obszaru tematycznego. 
 

§ 4 
Ogólne zasady i kryteria rekrutacji uczniów do projektu 

 
1. Uczeń zainteresowany uczestnictwem w projekcie oraz posiadający kompetencje 

pozwalające na udział w zajęciach wykraczających poza podstawę programową. 
2. Uczeń, który nie brał udziału we wsparciu tożsamym co do rodzaju zajęć i obszaru 

tematycznego w projekcie pilotażowym. 
3. W ramach kół naukowych udział mogą brać tylko ci uczniowie, którzy biorą udział w 

zajęciach on-line z danego przedmiotu. W zajęciach w ramach kół naukowych mogą brać 
udział uczniowie uczęszczający na zajęcia on-line, którzy wyrażą chęć dalszego 
poszerzania wiedzy. Jeżeli liczba chętnych na koła naukowe będzie przekraczała liczbę 
miejsc o zakwalifikowaniu na zajęcia zadecyduje szkolna komisja rekrutacyjna biorąc pod 
uwagę opinię nt. predyspozycji uczniów do realizacji programu zajęć wykraczających 
ponad program zajęć on-line. 

4. Uczeń może brać udział w zajęciach z kilku obszarów tematycznych (z zastrzeżeniem o 
którym mowa w pkt 2). 

5. Uczniowie klas drugich liceów i techników. 
6. Ocena co najmniej dobra z wybranego przedmiotu na semestr poprzedzający semestr 

przystąpienia do projektu. 
7. Uczeń, który nie otrzymał oceny dobrej na semestr poprzedzający udział w projekcie może 

zostać dopuszczony do projektu pod warunkiem potwierdzenia jego kompetencji poprzez 
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pisemną opinię nauczyciela. W przypadku braku pozytywnej opinii nauczyciela uczeń 
musi pozytywnie zaliczyć test kompetencyjny. 

8. W przypadku, jeśli uczeń w semestrze poprzedzającym nie miał w programie nauczania 
danego przedmiotu o zakwalifikowaniu do projektu decydują udokumentowane 
zainteresowania danym przedmiotem – np. udział w zajęciach pozalekcyjnych, 
pozaszkolnych, projektach z danego obszaru tematycznego, potwierdzone opinią 
nauczyciela danego przedmiotu. 

9. O zakwalifikowaniu ucznia do projektu decyduje zgłoszenie się na daną formę wsparcia 
wyrażone w formie pisemnej przez ucznia poprzez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego i dostarczenie go do koordynatora szkolnego. Wzór formularza 
zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji. Formularz zgłoszeniowy 
należy pobrać u koordynatora szkolnego bądź ze strony internetowej szkoły, która 
przeprowadza rekrutację. 

10. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uczestniczą w formach wsparcia o 
których mowa w § 3 ust. 1 regulaminu nieodpłatnie. 

11. O zakwalifikowaniu uczniów do danej formy wsparcia decyduje Komisja Rekrutacyjna. 
12. W wyniku decyzji Komisji Rekrutacyjnej powstaje protokół potwierdzający 

zakwalifikowanie uczniów do danej formy wsparcia. 
13. Lista uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych form wsparcia zostanie 

umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły, która przeprowadza rekrutację na 
daną formę wsparcia. 

14. Nadzór nad prawidłową rekrutacją sprawuje koordynator szkolny i dyrektor szkoły. 
15. Rekrutacja będzie prowadzona z zachowaniem zasady równości płci. 
16. Na pierwszych zajęciach każdy z uczniów podpisuje: 

� Deklarację uczestnictwa w projekcie - załącznik nr 2 
� Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych - załącznik nr 3 
� Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania – załącznik nr 4 

 
 

§ 5 
Kryteria ustalania kolejności na liście hierarchicznej 

 
1. Liczebność grup na zajęcia on-line wynosi od 15 do 20 osób, a na koła naukowe od 5 do 8 

osób. 
2. Wyższa ocena z przedmiotu odpowiadającemu obszarowi tematycznemu, jaką uczeń 

uzyskał na koniec semestru poprzedzającego rekrutację. 
3. W przypadku równorzędnych wyników opisanych w pkt 2 – osiągnięcia w danym obszarze 

tematycznym (konkursy, olimpiady przedmiotowe). 
4. W przypadku równorzędnych wyników opisanych w pkt 2 i 3 o wyższym miejscu na liście 

hierarchicznej decyduje szkolna komisja rekrutacyjna na podstawie opinii nt. 
predyspozycji poszczególnych uczniów do realizacji programu zajęć wykraczających poza 
podstawę programową, przygotowanych przez nauczycieli danego przedmiotu. 

5. Jeżeli liczba chętnych na zajęcia (obu typów) na liście hierarchicznej przekroczy liczbę 
miejsc, zostaną utworzone hierarchiczne listy rezerwowe wg kryteriów opisanych w pkt 2-
4. W przypadku zwolnienia miejsca na którymś z typów zajęć uczniowie będą mogli 
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dołączać do projektu wg kolejności na liście, chyba że w danym semestrze dana grupa 
zrealizowała już więcej niż 4 godz. zajęć (zgodnie z § 6 pkt. 2). 

 
 

§ 6 
Prawa i obowiązki uczniów w projekcie 

 
1. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w projekcie określa regulamin. 
2. Minimalna wymagana frekwencja ucznia na zajęciach wynosi 11 godz./semestr. W 

przypadku, jeżeli uczeń opuści więcej niż 4 godz. w semestrze, zostanie wykreślony z 
listy uczestników. 

3. Jeden uczeń może brać udział w zajęciach z kilku obszarach tematycznych z 
zastrzeżeniem, że nie brał udziału we wsparciu tożsamym co do rodzaju zajęć i obszaru 
tematycznego w projekcie pilotażowym. 

4. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane są do: 
a) regularnego uczestnictwa w formach wsparcia – udział na zajęciach zgodnie z pkt 2, 
b) wypełnienia ankiety końcowej (po zakończeniu poszczególnych form wsparcia),  
c) podpisania dokumentów o których mowa w § 4 pkt 16  

5. Po zakończeniu udziału w danej formie wsparcia i spełnieniu kryterium frekwencji 
uczestnicy projektu otrzymują zaświadczenie z danej formy wsparcia. 

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub 

wprowadzenia dodatkowych postanowień. 
3. W kwestiach nieokreślonych postanowieniami regulaminu prawo do podjęcia 

ostatecznej decyzji posiada koordynator szkolny w porozumieniu z koordynatorem ds. 
realizacji projektu. 

4. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.  
 
Załąąąączniki:   

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy 

Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Załącznik nr 4 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 
Załącznik nr 5 Protokół potwierdzający zakwalifikowanie uczniów do projektu oraz lista rezerwowa uczniów 
 
 
Krystyna Nowak 
Koordynator ds. realizacji projektu 
„Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków” 

 
 

Kraków, dnia 29.09.2016 r.    


