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Nysa, dnia 27.07.2018  

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU 

„NYSKI UNIWERSYTET MŁODYCH ODKRYWCÓW” 

 

 

§ 1 

Informacje o projekcie 

 

1. Projekt pn. „Nyski Uniwersytet Młodych Odkrywców” realizowany jest przez PWSZ           

w Nysie z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. 

2. Biuro projektu znajduje się przy ul. Chodowieckiego 4, 48-300 Nysa. 

3. Projekt skierowany jest do 

a) uczennic i uczniów Gminy Nysa w wieku 7-14 lat uczęszczających do publicznych 

szkół podstawowych z Gminy Nysa 

b) rodziców dzieci z Gminy Nysa będących w wieku szkoły podstawowej  

4. Okres realizacji projektu: I edycja od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r., II edycja od 

01.09.2019 do 30.06.2020 r. 

5. Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Celem ogólnym projektu jest 

a) nabycie przez dzieci nowych umiejętności z zakresu nauk matematyczno-

przyrodniczych, informatycznych oraz przedsiębiorczości. Projekt ma na celu 

popularyzowanie nauki oraz edukacji poprzez rozwijanie zainteresowania nauką jako 

obszarem atrakcyjnych poszukiwań i przeżyć oraz koncentruje się na rozwoju 

potencjału twórczego i intelektualnego jak i rozbudzeniu aktywności poznawczej 

uczniów 

b) podniesie przez rodziców swoich kompetencji wychowawczych oraz społecznych 

poprzez udział w warsztatach prowadzonych przez specjalistów. 

2. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w I oraz II edycji 

projektu „Nyski Uniwersytet Młodych Odkrywców” zwanym dalej projektem. 

3. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny. 

4. Szkoły objęte projektem: 

a) Szkoła Podstawowa nr 1 w Nysie, 

b) Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie, 

c) Szkoła Podstawowa nr 5 w Nysie, 

d) Szkoła Podstawowa nr 10 w Nysie, 

e) Zespół Szkół Sportowych w Nysie, 

f) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Białej Nyskiej, 

g) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Goświnowicach, 

h) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kopernikach, 

i) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Niwnicy. 
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5. W ramach projektu zaplanowano m.in. następujące zajęcia pozaszkolne dla dzieci: 

a) zajęcia z matematyczno-przyrodnicze 

b) zajęcia z przedsiębiorczości 

c) zajęcia z informatyki 

d) zajęcia z fizyki 

e) wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 

f) wyjazd edukacyjny do Hydropolis we Wrocławiu 

6. W ramach projektu zostaną również zrealizowane zajęcia dla rodziców w formie 

warsztatów prowadzonych przez doświadczonych specjalistów w tej dziedzinie, w tym 

przez psychologa-terapeutę. Podczas zajęć rodzice będą mogli zdobyć wiedzę na temat 

rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu nowych                    

i trudnych sytuacjach związanych z wychowywaniem dziecka. 

7. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie PWSZ w Nysie i prowadzone będą w odpowiednio 

       wyposażonych salach oraz przez wyspecjalizowaną kadrę wykładowców zatrudnionych 

       w PWSZ w Nysie. 

 

§ 2 

Zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie 

 

1. Rekrutację do projektu prowadzi Biuro Projektu, w skład którego wchodzą: koordynator 

projektu, asystent koordynatora projektu. 

2. Weryfikacja uczestników i uczestniczek do projektu odbywa się na podstawie formularzy 

zgłoszeniowych oraz w formie cyfrowej poprzez zakładkę rekrutacyjną umieszczoną na 

stronie www.numo.pwsz.nysa.pl    

3. Przyjętym kryterium kwalifikacji dzieci jest: zgłoszenie w terminie rekrutacji, posiadanie 

statusu ucznia publicznej szkoły podstawowej z Gminy Nysa, wiek 7-14 lat (ukończone 

lat 7 w chwili zgłoszenia do projektu), miejsce i obszar zamieszkania. O uczestnictwie w 

projekcie będzie decydować kolejność zgłoszeń. Punkty rekrutacyjne wg wagi punktów 

przyznawane będą po 1 punkcie za wiek, miejsce zamieszkania, status ucznia publicznej 

szkoły podstawowej oraz dodatkowo po 1 punkcie za niepełnosprawność i zamieszkanie 

na obszarze wiejskim. Łączna maksymalna liczba do zdobycia przez uczestnika to 5 pkt. 

Uczestnicy, którzy zgłoszą się do projektu i otrzymają największą liczbę punktów 

zostaną przyjęci w pierwszej kolejności. Pierwszeństwo będą miały osoby 

niepełnosprawne wg ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, ustawy o ochronie zdrowie psychicznego oraz zamieszkujące 

obszary wiejskie.  

4. W przypadku dzieci, które nie zakwalifikowały się do projektu zostanie utworzona lista 

rezerwowa. Lista rezerwowa stanowić będzie minimum 10 osób. 

5. Przyjętym kryterium kwalifikacji rodziców jest zgłoszenie w terminie rekrutacji, bycie 

rodzicem dziecka w wieku szkoły podstawowej z Gminy Nysa. O uczestnictwie                       

w projekcie będzie decydować kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo będą miały osoby 

niepełnosprawne wg ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, ustawy o ochronie zdrowie psychicznego.   

Nie ma ograniczenia, żeby byli to rodzice dzieci biorących udział w projekcie. 

6. Przyjmowanie dokumentów zgłoszeniowych do I edycji projektu, których wzór stanowi 

załącznik nr 1 (dla uczniów) lub załącznik nr 2 (dla rodziców) do Regulaminu Rekrutacji, 

http://www.numo.pwsz.nysa.pl/
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trwa od 01.09.2018 r. do dnia 22.09.2018 r. natomiast do II edycji projektu od 01.09.2019 

r. do dnia 22.09.2019 r. Formularze złożone po tym terminie będą przyjmowane z 

wpisem na listę rezerwową i wykorzystane w ewentualnej rekrutacji dodatkowej. 

7. W projekcie może wziąć udział 144 uczestników (75 uczniów, 69 uczennic). Rekrutacja 

do projektu będzie otwarta dla wszystkich dzieci. 

Ponadto w warsztatach w ramach projektu mogą wziąć udział rodzice - 24 osoby (12 

kobiet, 12 mężczyzn). 

8. Uczniowie i uczennice spełniający warunki udziału w projekcie (§ 2 pkt.3) oraz rodzice 

spełniający warunki udziału w projekcie (§ 2 pkt.5) – podpiszą Oświadczenie uczestnika 

projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Dla ważności 

podpisanych dokumentów niezbędna jest akceptacja, wyrażona podpisem na składanym 

dokumencie, rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika/uczestniczki projektu. 

9. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników lub rezygnacji                 

z uczestnictwa w projekcie przeprowadzona zostanie dodatkowa rekrutacja zarówno 

wśród dzieci jak i rodziców. 

10. O wynikach rekrutacji Biuro Projektów poinformuje drogą mailową wszystkie osoby, 

które złożyły komplet dokumentów rekrutacyjnych.  

11. Rozpoczęcie udziału w projekcie nastąpi w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć zgodnych 

z harmonogramem. 

12. Formularze zgłoszeniowy wraz z Oświadczenie uczestnika projektu, które stanowią 

podstawę do wzięcia udziału w rekrutacji należy przekazać bezpośrednio do Biura 

Projektu, mieszczącego się w PWSZ w Nysie przy ul. Chodowieckiego 4 lub w formie 

cyfrowej poprzez zakładkę rekrutacyjną umieszczoną na stronie www.numo.pwsz.nysa.pl  

13. Zgłoszenie udziału w projekcie dokonane na innym formularzu niż obowiązujący 

podlega odrzuceniu. 

14. Oświadczenie uczestnika projektu zostanie także odrzucone w przypadku: 

a) nie wyrażenia zgody na badania ankietowe, 

b) nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie 

wizerunku w projekcie, 

c) nie spełnienia innych warunków wymienionych w Regulaminie Rekrutacji. 

15. Zajęcia w ramach projektu odbywać się będą w okresie od miesiąca października 2018 r. 

do miesiąca czerwca 2020 roku. 

16. Udział w projekcie oraz wszelkie przekazane uczestniczkom i uczestnikom materiały są 

bezpłatne. 

17. Wykluczenie uczestniczki/uczestnika z udziału w projekcie może nastąpić w przypadku: 

a) rezygnacji z udziału w projekcie potwierdzonej w formie pisemnej, 

b) absencji w trzech kolejnych odbytych zajęciach, 

c) absencji przekraczającej 70% wszystkich odbytych w całym okresie realizacji 

    projektu zajęć. 

18. W szczególnych przypadkach, np. w przypadku długiej choroby, Biuro Projektu może 

uznać, iż usprawiedliwione nieobecności nie powodują skreślenia z listy uczestników. 

19. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zgłaszania do Biura Projektu rezygnacji z udziału 

w projekcie oraz zaplanowanych dłuższych nieobecności syna/córki w prowadzonych 

zajęciach. 
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§ 3 

Postanowienia końcowe 

 

1. Beneficjent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w 

przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę „Zasad realizacji Projektu”, a także 

w przypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów 

uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu. 

2. W przypadku decyzji instytucji nadrzędnej odnośnie zaprzestania realizacji projektu,    

Beneficjent zastrzega sobie prawo skrócenia okresu realizacji projektu. 

3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1 i 2 uczestnikom nie przysługują żadne inne  

roszczenia wobec Beneficjenta. 

4. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji całego projektu. 


