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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

Nauczyciel z pasją   
Realizowanym w ramach nr POWR03.00.00 Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

Oś priorytetowa POWR.03.01.00, Działanie Kompetencje w szkolnictwie wyższym 
 
 

§ 1 
 Postanowienia ogólne 

 
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nauczyciel z pasją   realizowanym w ramach nr POWR03.00.00 
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Oś priorytetowa POWR.03.01.00, Działanie Kompetencje w szkolnictwie wyższym, 
realizatorem projektu jest  Wyższa Szkoła Handlu i Usług  z siedzibą przy Poznaniu. 

1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

2. Okres realizacji projektu: 01.03.2019 – 30.11.2022. 

3. Zasięg projektu: cały kraj 

4. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 104  osoby. 

5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane w niniejszym Regulaminie, 
pozostaje w gestii Koordynatora projektu. 

6. Decyzje Koordynatora Projektu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

7. Wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu dostępne są na stronie internetowej www.wshiu.pl oraz w biurze projektu 
tj. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, ul 20 Czerwca 1956 r. 61-485 Poznań, p.145b 
 

§ 2 
Zakres wsparcia 

 
 Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje: 

Zajęcia dydaktyczne w ramach jednolitych studiów magisterskich Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

 
§ 3 

 Uczestnicy Projektu 
 

1. Grupa docelowa stanowi 104 osoby. 
 

§ 4 
 Kryteria uczestnictwa w projekcie 

 
1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 

a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, wypełnienie kompletu dokumentów rekrutacyjnych (kwestionariusz 
zgłoszeniowy wraz z załącznikami – jeżeli dotyczy: zaświadczenie z PUP o bezrobociu/ bierności zawodowej, orzeczenie o 
stopniu niepełnosprawności/oświadczenie, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, deklaracja uczestnictwa). 
Dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.wshiu.pl oraz w biurze projektu tj. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w 
Poznaniu, ul 20 Czerwca 1956 r. 61-485 Poznań, p.145b 

b) potwierdzenie spełniania kryteriów formalnych Uczestnika Działania Kompetencje w szkolnictwie wyższym  wymienionych 
w § 3 .  

c) pozytywne zakwalifikowanie przez Koordynatora projektu.  
 

§ 5 
 Zasady kwalifikacji Uczestniczek i procedury rekrutacji 

 
1. Rekrutacja bazowa odbywać się będzie od maja 2019 r. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z poszanowaniem zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji. Za rekrutację odpowiedzialny będzie koordynator projektu. 
2. Kwalifikacja uczestniczek/uczestników dokonywana jest przez Koordynatora projektu. 
3. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z 

części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara 
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matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 
Uchwały. 
a) Naliczanie punktów dla różnych typów matur 

             - Kandydaci z "nową maturą" 
               Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej  
             i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego. 
               Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego  
               z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75%   
             przyznaje się kandydatowi:  
             *75 pkt na poziomie rozszerzonym, 
             *60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt). 
              Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2      
            poziomach). 
              Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny   
            przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%). 
            - Kandydaci ze „starą maturą” 
            Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości. 
            Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli: 
            Stara matura 
            Skala ocen 1 - 6                              Skala ocen 2 - 5 
           Ocena     Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów 
            6      100                                                5 10 
            5       83                                                4 75 
            4       65                                                3 50 
            3       48                                                - - 
            2       30                                                - - 
           - Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) 
           Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie.  
           Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli: 
           Matura międzynarodowa 
           Poziom niższy (SL)                                                            Poziom wyższy (HL) 
          Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów 
                                   7 80                                                                          7 100 
                                   6 71                                                                          6 86 
                                   5 61                                                                          5 72 
                                   4 52                                                                          4 58 
                                   3 43                                                                          3 44 
                                   2 33                                                                          2 30 
                                   1 24                                                                           - - 

 
4. Koordynator projektu dokonuje kwalifikacji uczestniczek/uczestników biorąc pod uwagę:  

a) spełnienie kryterium zawartych § 3, 
 b) kompletność i poprawność formalną dokumentów wymienionych w § 4,   

5. Podczas rekrutacji istnieje możliwość przyznania punktów dodatkowych za: 
- M ubiegający się na kier. o niskim udziale M-10 pkt.(aby zachęcić i umożliwić większy udział M). 
- Kandydat posiada orzeczenie o niepełnosprawności (orzeczenie o stopniu niepełn.)-5 pkt. 
- Kan. jest osobą w niekorzystnej sytuacji (oświadczenie) – 5 pkt. 
- Kan. uzyskał ocenę bdb lub wyróżniającą (św. dojrzałości) z wiodącego przedmiotu -5 pkt. : 
– Kandydaci z nową maturą: Wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – 
część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy 
lub rozszerzony – część pisemna). 
– Kandydaci ze starą maturą: Konkurs świadectw: średnia wszystkich ocen z języka polskiego oraz języka obcego 
nowożytnego zapisanych na świadectwie dojrzałości 

6. W przypadku, gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne, o których mowa w § 3 przewyższy liczbę 104 miejsc, 
utworzone zostaną listy rezerwowe.  

7. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych.  
8. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydatki z listy rezerwowej podejmuje Koordynator projektu. 
9. O zakwalifikowaniu do projektu/rozpoczęciu wsparcia uczestniczek/uczestników zostaną poinformowani telefonicznie. 
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§ 6 

Działania projektu 
 

1. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia: 
Zajęcia dydaktyczne w ramach jednolitych studiów magisterskich Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  

 
§ 7 

 Zasady monitoringu Uczestników 
 

1. Uczestniczki/uczestnicy zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach. Potwierdzenie 
obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności. 

2. Uczestniczki/uczestnicy zobowiązani są do informowania Beneficjenta o ewentualnych zmianach w dokumentach 
rekrutacyjnych.  

3. Informacje, o których mowa w punkcie 1 będą wykorzystywane do wywiązania się Beneficjenta z obowiązków 
sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji Zarządzającej.  
 

§ 8 
 Uprawnienia i obowiązku Uczestniczek Projektu 

 
1. Uczestniczka/Uczestnik Projektu uprawniona/y jest do nieodpłatnego udziału w projekcie i formach wsparcia, do otrzymania 

bezpłatnych materiałów szkoleniowych. 
2. Uczestniczka/Uczestnik Projektu zobowiązana/y jest do: 

a) Potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności, 
b) Potwierdzenia regularnego, punktualnego, i aktywnego uczestnictwa we wsparciu. 
c) Wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych w czasie trwania projektu. 

3. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, o którym mowa w „Umowie o uczestnictwo w projekcie” 
oprócz pisemnego usprawiedliwienia swojej nieobecności, uczestniczka/uczestnik Projektu zobowiązana/y jest do uzyskania 
zgody Koordynatora Projektu na kontynuację uczestnictwa w Projekcie. 

4. Uczestniczka/Uczestnik Projektu zostaje skreślona z listy Projektu w przypadku przekroczenia dozwolonego limitu 
nieobecności, nieusprawiedliwienia oraz nie uzyskania zgody Koordynatora Projektu na kontynuację uczestnictwa  
w Projekcie. 

5. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności, Beneficjent może obciążyć uczestniczkę/uczestnika Projektu kosztami jego 
uczestnictwa w Projekcie za okres od momentu skreślenia z listy Uczestniczek Projektu. Niniejsze postanowienie wynika z 
faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z czym na Beneficjencie spoczywa szczególny 
obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie, a także konieczność zapewnienia 
środków finansowych na organizację założonych w projekcie form wsparcia dla Uczestniczek wchodzących na miejsce osoby 
rezygnującej. 

 
 

§ 9 
 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

 
1. Rezygnacja uczestnictwa w Projekcie w trakcie szkolenia może nastąpić z ważnej przyczyny i wymaga złożenia pisemnego 

oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji wraz z podaniem przyczyn rezygnacji. 
2. W przypadku rezygnacji uczestnictwa w projekcie w trakcie trwania szkolenia, Beneficjent może żądać, aby 

uczestniczka/uczestnik Projektu przedłożyła/ł zaświadczenie lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające jego 
rezygnację.  

3. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji, Beneficjent może obciążyć uczestniczkę/uczestnika Projektu kosztami jego 
uczestnictwa proporcjonalnie do wykorzystanego wsparcia. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest 
finansowany ze środków publicznych, w związku z czym na Beneficjencie spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich 
prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie, a także konieczność zapewnienia środków finansowych na 
organizację założonych w projekcie form wsparcia dla uczestniczek/uczestnika wchodzących na miejsce osoby 
rezygnującej. 

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przez uczestniczkę/uczestnika Projektu, na jego miejsce zostanie 
zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

5. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia uczestniczki/uczestnika Projektu z listy uczestników przypadku naruszenia 
niniejszego Regulaminu. 
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§ 10 

 Postanowienia końcowe 
 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora projektu. 
2. Ostateczna interpretacja „Regulaminu projektu” należy do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w oparciu o wytyczne dla 

Instytucji biorących udział we wdrażaniu projektu „Nauczyciel z pasją” realizowanym w ramach nr POWR03.00.00 
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Oś priorytetowa POWR.03.01.00, Działanie Kompetencje w szkolnictwie 
wyższym 

3. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany 
będą umieszczane na stronie internetowej projektu. 

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.03.2019 r.   

 
 
 

 
                               ………………………………………………… 


