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Regulamin naboru szkół do Projektu: 
 „Zintegrowany program nauczania matematyki, fizyki oraz informatyki – nowe wyzwanie  

w edukacji” 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Za powołanie Komisji Rekrutacyjnej, zwanej dalej Komisją odpowiedzialny jest Realizator – Wyższa Szkoła Gospodarki. 
2. Komisja składa się z minimum 3 osób, tj.: przewodniczącego i dwóch członków Komisji. 
3. W skład Komisji mogą być powołani pracownicy, Realizator lub inne osoby wskazane przez Realizatora. 

 
§ 2 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej 
 

1. Przewodniczącym Komisji jest Koordynator Projektu. 
2. Przewodniczący Komisji reprezentuje Komisję na zewnątrz i przewodzi jej pracom. 
3. Przewodniczący Komisji odpowiedzialny jest za zapewnienie bezstronności i przejrzystości prac Komisji. 

 
§ 3 

Zadania Komisji Rekrutacyjnej 
 

1. Komisja dokonuje oceny formularzy aplikacyjnych. 
2. Komisja sporządza listę rankingową formularzy aplikacyjnych. 
3. W przypadku większej ilości chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa. 
4. O udziale w projekcie na każdym etapie Rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie kryteriów zgodnych z 

wnioskiem o dofinansowanie projektu. 
 

§ 4 
Organizacja procesu Rekrutacji 

 
1. Rekrutacja Szkół prowadzona będzie w jednym naborze: 
 w terminie od 09.01.2013 r. do 28.02.2013r. 
2. W wyniku naboru, zostanie wyłonionych 5 Liceów Ogólnokształcących, spośród których rekrutowani będą uczniowie 

oraz nauczyciele - uczestnicy Projektu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. 
3. W przypadku nie wyłonienia spośród zgłoszonych szkół wymaganej liczby liceów Realizator zastrzega sobie prawo do 

dokonania naboru uzupełniającego. 
4. Formularz aplikacyjny dostępny jest: w Biurze Projektu przy ul. Garbary 2 85-229 Bydgoszczy oraz na stronie 

internetowej www.nwe.byd.pl. 
5. Dopuszcza się dwie formy przesłania formularza aplikacyjnego: pocztą tradycyjną na adres biura projektu lub drogą 

elektroniczną na adres e-mail nwe@byd.pl. Dla formularza aplikacyjnego przesłanego pocztą tradycyjną za datę wpływu 
uważa się dzień, w którym dokumenty zostały doręczone do biura projektu, zgodnie z wpisem w rejestrze pism 
przychodzących. 

6. Terminy składania kompletnych formularzy aplikacyjnych określa § 4 pkt. 1. 
7. Formularze aplikacyjne dostarczone po upływie wskazanego terminu rekrutacji nie podlegają rozpatrzeniu. 
8. Po zakończeniu naboru, Komisja Rekrutacyjna dokona weryfikacji formularzy aplikacyjnych. 
9. W wyniku zakończenia weryfikacji formularzy aplikacyjnych Liceów Ogólnokształcących, Komisja Rekrutacyjna sporządzi 

protokół zawierający: listę szkół, zachowując kolejność zgodną z kolejnością składania formularzy aplikacyjnych oraz 
listę rezerwową szkół. 

10. Każda Szkoła, która złoży kompletny formularz aplikacyjny, otrzyma drogą listowną bądź elektroniczną powiadomienie o 
decyzji Komisji Rekrutacyjnej, w terminie do 14 dni roboczych, na adres wskazany w formularzu aplikacyjnym. 

11.  Wyniki rekrutacji dostępne będą w terminie do 14 dni roboczych od posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej, w biurze 
projektu i na stronie internetowej projektu: www.nwe.byd.pl. 

http://www.nwe.byd.pl/
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§ 6 
Proces monitoringu, ewaluacji i dokumentacja Projektu 

 
1. Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do udziału w projekcie podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji, mającemu na 

celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu. 
2. Szkoły, w ramach procesu monitoringu i ewaluacji, zobowiązane są do udzielania informacji na temat przebiegu i 

rezultatów uczestnictwa w projekcie, do 24 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie. 
3. Szkoły zobowiązane są do udzielenia zgody na upublicznienie wizerunku w postaci zdjęć i nagrań wideo, na potrzeby 

dokumentacji i/lub promocji Projektu. 
 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

 
1. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
2. Złożone dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi. 
3. Biuro Projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 
4. Biuro Projektu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych do Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
5. Regulamin będzie dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie Projektu www.nwe.byd.pl. 
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.01.2013 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 

 
§ 8 

 
1. Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu: 

 formularz aplikacyjny. 

http://www.nwe.byd.pl/

