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REGULAMIN REKRUTACJI I  UDZIAŁU W PROJEKCIE 
„ŚCIEŻKĄ KOPERNIKA Z AKADEMIĄ POMORSKĄ” 

 
§ 1 

 Postanowienia ogólne 
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie „ŚCIEŻKĄ KOPERNIKA z Akademią 

Pomorską” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, 
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

2. Projekt realizowany jest przez Akademię Pomorską w Słupsku, w partnerstwie z organizacją 
pozarządową – Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.  

3. Działania realizowane są na terenie Miasta Słupska i powiatu słupskiego na rzecz 
Uczestników Projektu spełniających warunki uczestnictwa określone w § 3 

4. Projekt realizowany jest w okresie od 09.2017 roku do 07.2019 roku  
5. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji 

Projektu pozostaje w gestii Akademii Pomorskiej w Słupsku. 
§ 2 

Założenia Projektu 
1. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji i pobudzenie świadomości społecznej 

młodzieży ponadgimnazjalnej. Realizowane w projekcie zadania i działania dydaktyczne 
rozwiną kompetencje młodzieży w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia 
krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów. Pozwolą również na lepsze 
przygotowanie się do matury oraz wybranego kierunku studiów w zakresie biologiczno-
chemicznym.  

2. Wsparcie kierowane jest do 84 uczniów/uczennic (51 kobiet i 33 mężczyzn), uczęszczających 
do szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu słupskiego i Miasta Słupska.  

3. Zajęcia zaplanowane w ramach projektu odbywać się będą w Akademii Pomorskiej w 
Słupsku, z wykorzystaniem zasobów infrastrukturalnych Uczelni (laboratoria, sale 
dydaktyczne, aparatura naukowa itp.) oraz kadry dydaktycznej. Projekt zakłada realizację 5 
modułów tematycznych z obszarów: zdrowia, psychologii, aktywności fizycznej oraz dietetyki.  

4. Po zakończeniu projektu każdy uczestnik otrzyma Zaświadczenie o udziale w projekcie. W 
przypadku wyrażenia zgody przez szkołę, fakt ten zostanie wpisany na świadectwie.  

§ 3 
Zasady rekrutacji 

1. Rekrutację uczestników/uczestniczek Projektu prowadzić będzie Centrum Inicjatyw 
Obywatelskich w Słupsku. 

2. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z harmonogramem projektu. 
3. Rekrutacja uczestników do Projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych szans w 

dostępie do udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu oraz zgodnie z zasadą 
niedyskryminacji osób z uwagi na płeć, kolor skóry lub niepełnosprawność.  

4. Rekrutacja uczestników/uczestniczek Projektu obejmować będzie dwa nabory, tj. wrzesień 
2017 roku oraz wrzesień 2018 roku (w każdym 42 osoby). 

5. Procedura rekrutacji w każdym naborze obejmuje dwa etapy: 
I. etap I – rekrutacja do Projektu czterech szkół ponadgimnazjalnych, 

II. etap II – rekrutacja do Projektu 42 uczniów/uczennic w 2017 roku w pierwszym 
naborze oraz 42 uczniów/uczennic w 2018 roku w drugim naborze.  Do projektu 
zakwalifikowani zostaną uczniowie/uczennice, którzy uczęszczają do szkół 
ponadgimnazjalnych wybranych w etapie I.  
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6. Procedura rekrutacji czterech szkół ponadgimnazjalnych obejmuje wypełnienie oraz złożenie 
odpowiednich dokumentów (Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy szkoły do udziału w 
projekcie „ŚCIEŻKĄ KOPERNIKA z Akademią Pomorską”) do dnia 22 września 2017 roku do 
godz. 15.00 w siedzibie Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, przy ul. Sienkiewicza 
19.  
Formularz zgłoszeniowy można również przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data stempla 
pocztowego) lub e-mailem na adres cio@cio.slupsk.pl, z dopiskiem w tytule maila: Rekrutacja 
Ścieżką Kopernika. 

7. Po powiadomieniu zrekrutowanych szkół, nastąpi procedura rekrutacji uczniów/uczennic z 
czterech szkół ponadgimnazjalnych.  Etap ten obejmuje wypełnienie i złożenie przez uczniów 
odpowiednich dokumentów:  

 Załącznik nr 2 - Zaświadczenie ze szkoły o średniej ocen uzyskanej w minionym roku 
szkolnym 

 Załącznik nr 3 – Pisemna zgoda rodziców na udział ucznia/uczennicy w projekcie, 
 Załącznik nr 4 - orzeczenie o niepełnosprawności (opcjonalnie) 
 Załącznik nr 5 – Ankieta rekrutacyjna dla uczestników przystępujących do projektu 

„ŚCIEŻKĄ KOPERNIKA z Akademią Pomorską” 
Etap ten rozpocznie się po wybraniu szkół i przebiegał będzie bezpośrednio w wyłonionych 
szkołach. W/w dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą przez Centrum Inicjatyw 
Obywatelskich na terenie szkoły w salach dydaktycznych w czasie dogodnym dla 
uczniów/uczennic i placówki w terminie uzgodnionym ze szkołami. 
Procedura rekrutacji 84 uczniów/uczennic do udziału w projekcie obejmować będzie dwa 
etapy: 

I. etap I – weryfikacja średniej ocen z ostatniego roku szkolnego na podstawie 
załączonego przez ucznia/uczennicę zaświadczenia (Załączniki 2,3 i opcjonalnie 4) 

II. etap II – weryfikacja ankiety rekrutacyjnej (Załącznik 5), badającej luki 
kompetencyjne w zakresie: 

 posiadanej wiedzy o profilaktyce zdrowia, 
 oceny własnej dotyczącej posiadanych kompetencji interpersonalnych, 

komunikowania się, myślenia krytycznego i kreatywnego, rozwiązywania 
problemów itp. 

8. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne dostępne są na podstronie internetowej Akademii 
Pomorskiej w Słupsku  http://sciezkakopernika.apsl.edu.pl/w zakładce „Ścieżką Kopernika” 
oraz na stronie internetowej Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku www.cio.slupsk.pl 

9. Za rekrutację odpowiedzialna będzie Komisja Rekrutacyjna. Jej członkowie sporządzą listę 
rankingową – podstawową i rezerwową w oparciu o następujące kryteria: 
- średnia ocen – waga 70 % 
- wynik testu – waga 30 % 
- osoby niepełnosprawne po przedłożeniu aktualnego orzeczenia -  1 punkt premiujący. 

10. O przyjęciu do projektu decyduje miejsce na liście rankingowej.  
§ 4 

                                     Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu 
1. Każdy/a uczestnik/uczestniczka Projektu ma prawo do: 

a) udziału w zajęciach gwarantowanych przez Projekt, 
b) zgłaszania uwag i oceny zajęć, 
c) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć, 
d) otrzymania certyfikatu uczestnictwa w danych zajęciach Projektu. 

2. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 
a)  złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie, 
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b) obecności na zajęciach (w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się usprawiedliwienie 
nieobecności na dwóch zjazdach, przy czym nieobecność łącznie na 3 zjazdach z 
jakiegokolwiek powodu powoduje skreślenie z listy uczestników), 
c) wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio 
monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu. 

3. Udział uczestników/uczestniczek projektu w zajęciach jest nieodpłatny. 
4. Realizator projektu zapewnia uczestnikom/uczestniczkom bezpłatne wyżywienie (obiad) w 

trakcie trwania zajęć. 
5. Realizator nie pokrywa kosztów dojazdu i powrotu na i z zajęć. 

§ 5 
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

1. Uczestnik/uczestniczka Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, gdy 
rezygnacja zostanie zgłoszona do Biura Projektu na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć – pod 
warunkiem złożenia pisemnej rezygnacji. 

2. W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady grup, realizator projektu przewiduje utworzenie 
listy rezerwowych uczestników/uczestniczek. 

3. W przypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki zajęć lub usunięcia z Projektu jego/jej 
miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej 

4. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestników/uczestniczek Projektu 
z listy osób biorących udział w zajęciach realizowanych w ramach Projektu w przypadku 
naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.   

§ 6 
Zasady monitoringu i kontroli 

1. Uczestnicy/uczestniczki Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 
2. Uczestnik/uczestniczka Projektu zobowiązany/a jest do udzielania informacji na temat 

realizacji Projektu osobom zaangażowanym w realizację projektu, jak również osobom i 
instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu. 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik/uczestniczka Projektu zobowiązany/a jest do przestrzegania i stosowania 
postanowień niniejszego regulaminu. 

2. Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Kierownika 
Projektu. 

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 
4. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Biurze Projektu oraz w szkołach 

biorących udział w Projekcie. 
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Załącznik nr 1 
Formularz zgłoszeniowy szkoły do udziału w projekcie   

„ŚCIEŻKĄ KOPERNIKA z Akademią Pomorską!” 
Tytuł projektu „ŚCIEŻKĄ KOPERNIKA z Akademią Pomorską” 

 
Nazwa Programu Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój 
Nr Priorytetu, w ramach którego jest 
realizowany projekt 

III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

Działanie, w ramach którego jest 
realizowany projekt 

3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

 
DANE SZKOŁY, KTÓRA ZGŁASZA UDZIAŁ W PROJEKCIE:   
 
Nazwa szkoły 

 
 
 

 
Adres szkoły 
 
 

 

 
Osoba do kontaktu 
 

 

 
Adres poczty elektronicznej 
 

 

 
Nr telefonu 
 

 

 
KRYTERIA REKRUTACYJNE:  
Czy szkoła posiada klasy realizujące poszerzony program z 
biologii i chemii ? (właściwe podkreślić) 

 
TAK 

 
NIE 

Liczba godzin chemii i biologii w wymiarze tygodniowym w 
klasach realizujących poszerzony program w tych obszarach 

Liczba godzin Nie dotyczy 

Liczba laureatów krajowych olimpiad/konkursów z ostatnich 2 
lat 

2015/2016 
…………………. 

2016/2017 
……………… 

 
 
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:  
1. W imieniu placówki oświatowej wyrażam chęć udziału w projekcie „ŚCIEŻKĄ KOPERNIKA z 
Akademią Pomorską!”.  
 
 
 
……………………………………                                        …..……….………………………         
miejscowość, data                                                       podpis i pieczęć dyrektora placówki   
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Załącznik nr 2 

 
Zaświadczenie ze szkoły o średniej ocen uzyskanej w minionym roku szkolnym 

 

 

 

............................................       ..................................... 

pieczęć szkoły         miejscowość, data 

 

 

ZAŚWIADCZENIE O ŚREDNIEJ OCEN 

Zaświadcza się, że ................................................................................... …………………….urodzony/a dnia 

.................................. w ................................................ w roku szkolnym …….../………. był/była uczniem 

/uczennicą klasy ............................... szkoły ....................................................................................... i 

uzyskał/a średnią ocen z przedmiotów wynoszącą..................... 

 
 
 
 
 
.............................................................. 
(podpis i pieczęć dyrektora szkoły lub osoby upoważnionej do wystawienia 
zaświadczenia)  
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Załącznik nr 3 

 
Pisemna zgoda rodziców na udział ucznia/uczennicy w projekcie 

 

Projekt „ŚCIEŻKĄ KOPERNIKA z Akademią Pomorską” ”współfinansowanym przez Unię Europejską w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla 

Gospodarki i Rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

 

Imię nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 
……………………………………………................................................ 

Adres rodzica/opiekuna prawnego ........................................................................................................... 

Telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów........................................................................................... 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA W PROJEKCIE 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka………............................................... w projekcie pn.  
„ŚCIEŻKĄ KOPERNIKA z Akademią Pomorską”. 

1. Potwierdzam prawidłowość informacji zawartych w Formularzu zgłoszeniowym dziecka. 
2. Jestem świadomy/a, iż moje dziecko uczestnicząc w projekcie zobowiązane jest do 

przestrzegania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 
3. Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję warunki z Regulaminu rekrutacji  

uczestnictwa w projekcie. 
4. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka nie wykazuje przeciwwskazań do udziału w zajęciach 

lekcyjnych/warsztatach/zajęciach indywidualnych. 
5. Realizator odpowiada za bezpieczeństwo dziecka wyłącznie w trakcie zajęć. 

 

 

............................................................................................. 

data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna  
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Załącznik nr 5 

Ankieta rekrutacyjna dla uczniów/uczennic przystępujących do projektu 
„Ścieżką Kopernika z Akademią Pomorską” 

 

1. Co w największym stopniu wpływa na zdrowie człowieka: 
a) dostęp do służby zdrowia (wyniki analiz medycznych, możliwość leczenia, rehabilitacja); 
b) środowisko biologiczne ( informacje genetyczne, wrodzone predyspozycje, cechy 

systemu immunologicznego, ocena fizjologiczna i anatomiczna człowieka); 
c) środowisko fizyczne (otoczenie materialne, ekonomiczne, przyrodnicze, mass – media); 
d) indywidualne zachowania podejmowane na co dzień (styl życia). 

2. Celem odżywiania organizmu jest: 
a) dostarczenie energii do wykonywania codziennych czynności; 
b) dostarczenie energii i składników odżywczych w odpowiedniej ilości i proporcji; 
c) dostarczenie witamin i składników mineralnych w celu uniknięcia niedoborów; 
d) dostarczenie takiej ilości pożywienia aby nie odczuwać głodu. 

3. W jaki sposób współczesna młodzież określa swoje zdrowie: 
a) wartość, dzięki której można realizować potrzeby, rozwijać zainteresowania, aspiracje; 
b) warunek czyli środek codziennego życia; 
c) zasób, gdzie realizowana jest zasada: zdrowy człowiek to zdrowe społeczeństwo; 
d) prawo każdego człowieka. 

4. Bilans energetyczny organizmu to: 
a) podstawowa ilość energii potrzebna do zachowania procesów życiowych; 
b) zestawienie składników odżywczych dostarczonych do składników wydalonych;  
c) porównanie ilości energii dostarczonej do ilości energii wydatkowanej; 
d) energia potrzebna do zachowania podstawowych procesów życiowych oraz na potrzeby 

aktywności fizycznej. 
5. Które działania są związane z doskonaleniem zdrowia: 

a) podejmowanie zachowań związanych z higieną, profilaktyką; 
b) podejmowanie aktywności fizycznej dostosowanej do potrzeb, kondycji psychofizycznej; 
c) wykorzystywanie zdobyczy medycyny w pokonywaniu choroby, deficytów zdrowotnych; 
d) unikanie, izolowanie się od osób chorych, eliminowanie nałogów. 

6. Czy zdrowy styl życia to: 
a) higieniczny styl życia; 
b) aktywny styl życia; 
c) ekologiczny styl życia; 
d) prewencyjny styl życia. 

7. Masę ciała możemy ocenić na podstawie: 
a) wskaźnika BMI;  
b) ilości tkanki tłuszczowej w ciele; 
c) pomiaru obwodu pasa; 
d) składu ciała (ilości tkanki tłuszczowej, mięśniowej, wody). 
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8. Wymień swoje zalety, mocne strony: 
- ................................................ 
- ................................................ 
- ................................................ 
- ................................................ 

       - ................................................. 
9. Gdy jestem w trudnej, stresującej sytuacji, najczęściej: 

a) pocieszam się - jem coś dobrego, idę na zakupy albo do kina, gram w gry komputerowe 
itp. 

b) sięgam po używki: papierosy, alkohol, narkotyki; 
c) staram się myśleć racjonalnie i dążę do rozwiązania problemu; 
d) rozmawiam z kimś zaufanym, proszę o pomoc. 

10. Moim zdaniem konflikt: 
a) jest zawsze zły i lepiej go unikać; 
b) można rozwiązać bez złości i napięcia; 
c) to sytuacja, w której trudno się porozumieć; 
d) świadczy o tym, że ludzie się nie szanują. 

 
 
Imię i nazwisko ucznia/uczennicy …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Numer telefonu oraz adres mailowy ……………………………………………………………………………………………… 

 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nazwa szkoły, do której uczeń/uczennica  uczęszcza ………………………………………………………………………… 

 

Czytelny podpis ucznia/uczennicy: …………………………………………………………………………………………………… 

 


