REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZAJĘĆ ROZSZERZAJĄCYCH
do Projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia
Poddziałanie 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe

§ 1.
Definicje
1. Projekt - Projekt „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” jest realizowany w ramach
Priorytetu III. „Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie
3.3. „Poprawa jakości kształcenia” Poddziałanie 3.3.4. „Modernizacja treści i metod kształcenia –
projekty konkursowe”.

2. Beneficjent – Uniwersytet Rzeszowski.
3. Partnerzy – Uniwersytet Jagielloński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie.
4. Szkoły – szkoły ponadgimnazjalne, w których młodzież rozpoczyna naukę bezpośrednio po
skończeniu gimnazjum, kończące się egzaminem maturalnym, zlokalizowane na terenie
województw podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego, spełniające kryteria określone w
niniejszym regulaminie. W przypadku zespołu szkół przez szkołę rozumie się cały zespół szkół, a
nie poszczególne typy klas.
5. Beneficjenci Ostateczni – uczniowie, którzy w roku szkolnym 2010/2011 będą uczniami klas
pierwszych

szkół ponadgimnazjalnych na terenie woj. podkarpackiego, małopolskiego i

lubelskiego, wyłonionych na podstawie kryteriów określonych w niniejszym regulaminie i w
wyniku przeprowadzonej rekrutacji zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.
6. Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Edukacji Narodowej.
7. Formy wsparcia – działania dla Beneficjentów Ostatecznych przewidziane w Projekcie.

Projekt realizowany przez Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie

§ 2.
Informacje ogólne
1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestników do Projektu „Młodzieżowe Uniwersytety
Matematyczne”, realizowanego przez Beneficjenta i Partnerów, odpowiednio na terenie
województw podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego w ramach Priorytetu III. „Wysoka jakość
systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3. „Poprawa jakości
kształcenia” Poddziałanie 3.3.4. „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe”.
2. Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych zakwalifikowanych do udziału i
uczestniczących w realizacji Projektu w województwie podkarpackim, małopolskim i lubelskim, a
okres jego realizacji trwa od 31.12.2009 r. do 30.09.2013 r.
3. Celem ogólnym Projektu jest podniesienie kompetencji matematycznych grupy uczniów
rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym
2010/11 w województwie podkarpackim, małopolskim i lubelskim w okresie od września 2010 do
sierpnia 2013. Wsparciem objętych zostanie około 6750 uczniów pochodzących z około 90 szkół w
zakresie podniesienia poziomu z matematyki (dla uczniów słabych) i około 90 szkół w zakresie
rozszerzenia wiedzy z matematyki (dla uczniów zdolnych), w każdym z 3 województw po około 30
szkół danego typu.
4. Celami szczegółowymi projektu są:
1) Zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności z matematyki 4050 uczniów posiadających luki
kompetencyjne w tym zakresie (zajęcia wyrównawcze).
2) Reaktywowanie lub wzmocnienie 90 szkolnych kółek zajęć wyrównawczych.
3) Rozszerzenie poziomu wiedzy i umiejętności z matematyki 2700 uczniów uzdolnionych
matematycznie (zajęcia rozszerzające).
4) Reaktywowanie lub wzmocnienie 90 szkolnych kółek zainteresowań we współpracy ze
uczelniami wyższymi realizującymi projekt.
5. Grupy rozszerzające będą tworzone jako około 15 osobowe zespoły.
6. Ze względu na zasięg projektu założono dwustopniową rekrutację uczestników projektu. (1o
rekrutacja szkół ponadgimnazjalnych, 2o rekrutacja uczniów w zakwalifikowanych szkołach).
7. Niniejszy regulamin dotyczy tylko i wyłącznie rekrutacji wskazanej jako 20 rekrutacji tj. uczniów
szkół ponadgimnazjalnych, które zostały pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do grupy
szkół objętych wsparciem.

§ 3.
Uczestnicy Projektu
1. Do uczestnictwa w zajęciach rozszerzających w ramach Projektu zakwalifikowani zostaną
uczniowie spełniający warunki regulaminu.
2. Uczniowie zakwalifikowani do Projektu uczestniczą w nim przez 3 lata szkolne.

§ 4.
Proces rekrutacji uczniów
1. Kryterium formalne dopuszczające do drugiej tury rekrutacji: uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej
pozytywnie zweryfikowanej i zakwalifikowanej do grupy szkół objętych wsparciem.
2. Rekrutacja uczniów w szkołach zakwalifikowanych przeprowadzona zostanie przez Dyrektora
(bądź nauczyciela wyznaczonego przez Dyrektora) pod nadzorem Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w okresie
sierpień - wrzesień 2010.
3. Wsparciem w zakresie rozszerzenia poziomu wiedzy objęci mogą być uczniowie spełniający
poniższe warunki:
3.1. Opiekun prawny bądź rodzic wyrazi w imieniu i na rzecz Beneficjenta Ostatecznego chęć
udziału w projekcie przez trzy lata szkolne,
3.2. Opiekun prawny bądź rodzic w imieniu i na rzecz Beneficjenta Ostatecznego złoży wymagane
niniejszym regulaminem dokumenty i oświadczenia, a następnie podpisze odpowiednią
umowę udziału w Projekcie
3.3. Uzyska jak najwyższą sumę punktów a) + b) + c), gdzie:
a) ilość punktów z części matematyczno – przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego w r. szk.
2009/2010 z wagą 0,5
b) ocena z matematyki w klasie III gimnazjum w r. szk. 2009/2010* 10 z wagą 0,3
c) 30, jeśli uczeń był laureatem konkursu z matematyki na poziomie co najmniej wojewódzkim w
klasie drugiej lub trzeciej gimnazjum (0, jeśli nie) z wagą 0,2.
4. Wymagane dokumenty: kserokopia świadectwa z kl. III gimnazjum, zaświadczenie o wynikach
egzaminu gimnazjalnego, informacja Dyrektora o profilu klasy, w której uczy się Beneficjent
Ostateczny, zgoda rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo ucznia w Projekcie podpisana
również przez ucznia, kopia dyplomu/zaświadczenia potwierdzającego udział w konkursie
matematycznym na poziomie co najmniej wojewódzkim w klasie drugiej lub trzeciej gimnazjum.

5. Szkoły składają dokumenty do Biur Projektu na terenie właściwego województwa:
• w województwie podkarpackim: Biuro projektu pokój 65, Wydział Matematyczno-

Przyrodniczy Uniwersytet Rzeszowski, ul. Rejtana 16a, 35-959 Rzeszów
• w województwie małopolskim: pokój 1131 Wydział Matematyczno –Informatyczny, ,
Uniwersytet Jagielloński, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków
• w województwie lubelskim:,Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, pokój 107,
ul. Pocztowa 54c, 22-100 Chełm,
6. Termin złożenia dokumentów, osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do
Biura Projektu) mija 20.09.2010r.
7. Wskazane dokumenty muszą mieć formę pisemną.
8. Specjalista ds. rekrutacji weryfikuje pod względem formalnym dane zawarte w ankiecie
zgłoszeniowej wraz z wymaganymi dokumentami i przekazuje je do Komisji Rekrutacyjnej.
9. W przypadku stwierdzenia wad formalnych Specjalista ds. rekrutacji wzywa rodzica/opiekuna
prawnego do uzupełnienia ankiety zgłoszeniowej bądź załączników w terminie do 7 dni licząc od
dnia przesłania wezwania.
10. W przypadku nie uzupełnienia dokumentów o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu,
wniosek zostaje oddalony.
11. Komisja Rekrutacyjna powołana przez Menedżera Projektu w terminie do 30.09.2010 podejmuje
decyzję o zakwalifikowaniu do Projektu uczniów spełniających wymogi formalne, z
uwzględnieniem kryteriów określonych w niniejszym regulaminie. Komisja ustala listy
rankingowe dla poszczególnych form wsparcia przewidzianych w Projekcie. Stworzone zostaną
listy podstawowe uczniów zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych formach wsparcia
oraz listy rezerwowe uczniów.
12. Uczniowie z listy rezerwowej (nie więcej niż 4 uczniów na grupę) mogą uczestniczyć w zajęciach
w formie wolnego słuchacza. W przypadku rezygnacji uczestnika Projektu wolny słuchacz staje się
pełnoprawnym odbiorcą wsparcia. Korzystając z instytucji wolnego słuchacza przez ucznia,
rodzic/opiekun prawny ucznia –wolnego słuchacza nie ma prawa do wnoszenia jakichkolwiek
roszczeń związanych z uzyskaniem praw jakie przysługują Beneficjentom Ostatecznym.
13. Proces rekrutacji uwzględniać będzie zasadę równości szans, w tym równości płci.
14. Komisja Rekrutacyjna działa w oparciu o analizę spełnienia wymogów formalnych i
merytorycznych przez Beneficjenta Ostatecznego. W celu zachowania bezstronności przy
podejmowaniu decyzji o kwalifikacji poszczególnych Beneficjentów Ostatecznych projektu,
każdy członek Komisji podpisuje oświadczenie o nie zachodzeniu między nim a Beneficjentem
Ostatecznym w relacji pokrewieństwa do II stopnia włącznie.

15. W sytuacji, gdy któregokolwiek z członków Komisji Rekrutacyjnej łączy z danym Beneficjentem
Ostatecznym, który złożył zgłoszenie którakolwiek z więzi wskazanych w poprzedzającym
ustępie, podlega on wykluczeniu.
16. W przypadku, gdy uzasadnienia merytoryczne wniosków złożonych przez uczestników nie będą
budziły zastrzeżeń kolejnym kryterium będzie kolejność zgłoszeń.
17.Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej mum.univ.rzeszow.pl oraz w Biurze
Projektu, u Menadżera Projektu i u Specjalisty ds. rekrutacji.

§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 12.04.2010 r.
2. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Menedżera Projektu i
rozstrzygnięcia te są ostateczne.
3. Beneficjent i Partnerzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w sytuacji zmiany
wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.
4. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

