REGULAMIN REKRUTACJI SZKÓŁ
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”, który jest realizowany przez
Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, Państwową Wyższą
Szkołą Zawodową w Chełmie, 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 województwa 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 terenach
województwa 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 których młodzież rozpoczyna naukę bezpośrednio po
skończeniu gimnazjum, a kończy ją egzaminem maturalnym, w województwie podkarpackim,
małopolskim i lubelskim.
3. Okres realizacji Projektu: od 31.12.2009 r. do 30.09.2013 r.
4. 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 90 szkół w
zakresie podniesienia poziomu z matematyki (dla uczniów słabych) i 90 szkół w zakresie
rozszerzenia wiedzy z matematyki (dla uczniów zdolnych), w każdym z 3 województw po 30 szkół
danego typu.
5. Celami szczegółowymi Projektu są:
a) Zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności z matematyki 4050 uczniów posiadających luki
kompetencyjne w tym zakresie (zajęcia wyrównawcze).
b) Reaktywowanie lub wzmocnienie 90 szkolnych kółek zajęć wyrównawczych.
c) Rozszerzenie poziomu wiedzy i umiejętności z matematyki 2700 uczniów uzdolnionych
matematycznie (zajęcia rozszerzające).
d) Reaktywowanie lub wzmocnienie 90 szkolnych kółek zainteresowań we współpracy z
uczelniami wyższymi realizującymi Projekt.
6. Szkoła może ubiegać się o wsparcie dla swoich uczniów zarówno w zakresie zajęć wyrównawczych
jak i rozszerzających. Szkoła może otrzymać: 2 grupy zajęć rozszerzających i/lub 3 grupy zajęć
wyrównawczych po 15 uczniów każda. W razie potrzeb Szkoła może ubiegać się o zmniejszenie do
2 lub zwiększenie do 4 grup w kategorii zajęć wyrównawczych.
7. Ze względu na zasięg Projektu założono dwustopniową rekrutację uczestników Projektu. (1o
rekrutacja Szkół, 2o rekrutacja uczniów w zakwalifikowanych Szkołach).

§ 3.
Uczestnicy Projektu
1. Grupę docelową stanowić będą uczniowie Szkół rozpoczynający naukę w klasie pierwszej w roku
szkolnym 2010/11 zlokalizowanych na terenach województwa podkarpackiego, małopolskiego i
lubelskiego.
2. Do uczestnictwa w zajęciach szkolnych kółek wyrównawczych w ramach Projektu,
zakwalifikowani zostaną uczniowie spełniający warunki regulaminu rekrutacji uczniów.
3. Do uczestnictwa w szkolnych kółkach zainteresowań w ramach Projektu zakwalifikowani zostaną
uczniowie spełniający warunki regulaminu rekrutacji uczniów.
4. Liczbę poszczególnych kół w każdej Szkole określi Menedżer Projektu po zasięgnięciu opinii
Dyrektora Szkoły.
5. Uczniowie zakwalifikowani do Projektu uczestniczą w nim przez 3 lata szkolne.

§ 4.
Proces rekrutacji szkoły
1. Kryterium formalne: szkoła ponadgimnazjalna dla młodzieży rozpoczynającej naukę bezpośrednio
po

ukończeniu

gimnazjum,

kończąca

się

egzaminem

maturalnym

(trzyletnie

liceum

ogólnokształcące, trzyletnie liceum profilowane, czteroletnie technikum) zlokalizowana na terenie
objętym wsparciem (tj. województwa: podkarpackie, małopolskie i lubelskie).
Kryterium uzupełniające: preferowane będą szkoły ponagimnazjalne zlokalizowane na terenach
poniżej 25 tysięcy mieszkańców.
2. Rekrutacja szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzona zostanie przez Beneficjenta i Partnerów w
okresie czerwiec – lipiec 2010, w odpowiednich województwach.
3. Wsparciem dla uczniów w zakresie podniesienia poziomu wiedzy uczniów słabych (zajęcia
wyrównawcze) objęte mogą być szkoły spełniające kryteria podstawowe: niski wynik w skali
staninowej z matury z matematyki na poziomie podstawowym w roku 2009.
4. Wsparciem dla uczniów w zakresie rozszerzenia poziomu wiedzy uczniów zdolnych (zajęcia
rozszerzające) objęte mogą być szkoły spełniające kryteria podstawowe: wysoki wynik w skali
staninowej z matury z matematyki na poziomie rozszerzonym w roku 2009, wysoki odsetek
uczniów przystępujących do matury z matematyki na poziomie rozszerzonym w roku 2009, liczba
laureatów olimpiad przedmiotowych z matematyki na poziomie co najmniej wojewódzkim w
latach szkolnych 2007/2008 - 2009/2010.
5. Schemat przyznawania punktów na etapie rekrutacji szkół i wagi punktowe:
5.1. Dla szkół na zajęcia wyrównawcze - suma punktów a) + b) + c) + d), gdzie:
a) = (9 minus wskaźnik staninowy szkoły z matury z matematyki na poziomie podstawowym

w 2009r.) z wagą 0,4
b) = (100 minus procent uczniów przystępujących do matury z matematyki w 2009 r.)/10 z
wagą 0,2
c) = 4, jeśli szkoła posiada tylko klasy liceum profilowanego lub technikum; 2, jeśli posiada
klasy liceum profilowanego, liceum ogólnokształcącego i technikum; 0, jeśli posiada tylko
klasy liceum ogólnokształcącego - z wagą 0,2
d) = 3, jeśli szkoła jest zlokalizowana w miejscowości poniżej 25 tysięcy mieszkańców (0, jeśli
nie jest) z wagą 0,2.
5.2. Dla szkół na zajęcia rozszerzające - suma punktów a) + b) + c) + d), gdzie:
a) = wskaźnik staninowy szkoły z matury z matematyki na poziomie rozszerzonym w 2009 r.
z wagą 0,4
b) = procent uczniów przystępujących do matury z matematyki na poziomie rozszerzonym w
2009r.)/10 z wagą 0,2
c) = ilość laureatów olimpiady matematycznej na poziomie co najmniej wojewódzkim w
latach szkolnych z 2007/2008 – 2009/2010 z wagą 0,2
d) = 3, jeśli szkoła jest zlokalizowana w miejscowości poniżej 25 tysięcy mieszkańców (0, jeśli
nie jest) z wagą 0,2.
6. Wymagane dokumenty: wypełniony formularz zgłoszeniowy podpisany przez Dyrektora szkoły,
deklaracja utworzenia 2 lub 3 lub 4 grup wyrównawczych lub 2 grup rozszerzających.
Uwaga: do każdego typu wsparcia należy złożyć oddzielny komplet dokumentów.
7. Szkoły składają dokumenty do Biur Projektu na terenie właściwego województwa:
•

w województwie podkarpackim: Biuro projektu pokój 65, Wydział MatematycznoPrzyrodniczy 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 54 c, 22-100 Chełm,

8. Termin dostarczenia dokumentów zgłoszeniowych, osobiście lub za pośrednictwem poczty,
(decyduje data wpływu do Biura Projektu) mija 15.07.2010r.
9. Rekrutacja uczniów przeprowadzona zostanie w Szkołach zakwalifikowanych do Projektu
(przeprowadza Szkoła pod nadzorem Beneficjenta i Partnerów, w odpowiadających
województwach) w okresie sierpień – wrzesień 2010.
10. Specjalista ds. rekrutacji weryfikuje pod względem formalnym dane zawarte w ankiecie

zgłoszeniowej wraz z wymaganymi załącznikami i przekazuje je do Komisji Rekrutacyjnej.
11.W przypadku stwierdzenia wad formalnych Specjalista ds. rekrutacji wzywa szkołę do
uzupełnienia ankiety zgłoszeniowej bądź załączników w terminie do 5 dni licząc od dnia przesłania
wezwania.
12.W przypadku nie uzupełnienia dokumentów o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu,
wniosek zostaje oddalony.
13. Komisja Rekrutacyjna powołana przez Menedżera Projektu w terminie do 30.07.2010 podejmuje
decyzję o zakwalifikowaniu do Projektu szkół spełniających wymogi formalne, z uwzględnieniem
kryteriów określonych w niniejszym regulaminie. Komisja ustala listy rankingowe dla
poszczególnych form wsparcia przewidzianych w Projekcie - listy podstawowe szkół
zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych formach wsparcia oraz listy rezerwowe szkół.
Następnie Komisja, za pośrednictwem Specjalisty ds. rekrutacji podaje wyniki rekrutacji do
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie listy szkół zakwalifikowanych do udziału w Projekcie
na stronie internetowej www.mum.univ.rzeszow.pl.
14. Komisja Rekrutacyjna działa w oparciu o analizę spełnienia wymogów formalnych i
merytorycznych przez szkołę. W celu zachowania bezstronności przy podejmowaniu decyzji o
kwalifikacji poszczególnych szkół, każdy członek Komisji podpisuje oświadczenie o nie
zachodzeniu między nim a szkołą, bądź dyrekcją szkoły związku mogącego mieć wpływ na
dokonywaną ocenę w tym w szczególności powiązania rodzinne z dyrekcją szkoły, podległość
służbowa.
15. W sytuacji, gdy któregokolwiek z członków Komisji Rekrutacyjnej łączy z daną szkołą, która
złoży 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.Szkoła zakwalifikowana do uczestnictwa w Projekcie może zostać skreślona z listy w przypadku
•

na wniosek Menedżera Projektu, uzasadniony rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa w
formach wsparcia oferowanych w Projekcie,

•

nie dokonania naboru uczniów do zadeklarowanej ilości grup,

•

braku wypełnienia wymaganej w Projekcie dokumentacji.

18.W przypadku skreślenia Szkoły z listy szkół otrzymujących wsparcie, w trakcie trwania Projektu,
jest ona zobowiązana do zwrotu kosztów za materiały przydzielone dla uczniów i szkoły.
19. Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej www.mum.univ.rzeszow.pl oraz w
Biurze Projektu, u Menedżera 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
rozstrzygnięcie to jest 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.

