
Uchwała Nr XXXI/227/09
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 29 września 2009r. 

w sprawie:  zatwierdzenia  Regulaminu  rekrutacji  i  uczestnictwa  w projekcie  „Zajęcia
pozalekcyjne uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego”.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada
Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Regulamin rekrutacji  i  uczestnictwa w projekcie  „Zajęcia pozalekcyjne
uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego”.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX
Rozwój wykształcenia  i  kompetencji  w regionach,  Działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w
systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o  utrudnionym  dostępie  do  edukacji  oraz  zmniejszenie  różnic  w  jakości  usług
edukacyjnych. 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

§ 2.

Regulamin, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
/-/ Czesław Czerski



Załącznik
do Uchwały Nr XXXI/227/09
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 29 września 2009r. 

                      

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIEREGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„„ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATUZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU

PUŁTUSKIEGO”PUŁTUSKIEGO”

§1.

 Przedmiot Regulaminu

1. Niniejszy  Regulamin  określa  zasady  rekrutacji  Uczestników  Projektu  pt.  „Zajęcia
pozalekcyjne  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  powiatu  pułtuskiego”  zwanych  dalej
„Uczestnikami” oraz zasady ich uczestnictwa w wyżej  wymienionym projekcie  zwanym
dalej „Projektem”. 

§2.
Informacje o Projekcie

1. Projekt realizowany jest przez Powiat Pułtuski od 1 września 2009r. do 31 czerwca 2010r.
w ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  IX.  Rozwój  wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz  zmniejszenie  różnic  w jakości  usług  edukacyjnych,  na  podstawie  umowy  nr UDA-
POKL.09.01.02-14-077/08-00,  zawartej  między  Województwem  Mazowieckim  a Powiatem
Pułtuskim.  

2. Nadrzędnym  celem  Projektu  jest  stworzenie  warunków  równych  szans  w  dostępie
do edukacji uczniom szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego, szczególnie osobom
zamieszkującym  obszary  wiejskie,  znajdującym  się  w  niekorzystnej  sytuacji  materialnej,
poprzez  ułatwienie  dostępu  do  możliwości  uczestniczenia  w  zajęciach  pozalekcyjnych
podnoszących  poziom  kompetencji  kluczowych  oraz  zajęciach  z  asertywności
i autoprezentacji.  Projekt  jest  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  w  ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Działania zaplanowane w ramach Projektu, w tym proces rekrutacji uwzględniają zasadę
równych  szans,  w  tym  równości  płci  (zgodnie  z wytycznymi  Instytucji  Zarządzającej
Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  –  Ministerstwa  Rozwoju  Regionalnego  –
dotyczącymi zasad równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, obowiązującymi od 1 kwietnia 2009r.)



§3.
Zasady rekrutacji Uczestników Projektu

1. Rekrutacja prowadzona będzie od 30 września 2009r. do 23 października 2009r. w Biurze
Projektu,  które  znajduje  się  w  Starostwie  Powiatowym  w  Pułtusku,  ul.  3  Maja  20
pokój nr 3.

2. Uczestnikiem  Projektu  może  być  osoba,  która  z  własnej  inicjatywy  wyraża  chęć
uczestnictwa  w  Projekcie  i  jest  uczniem  jednej  ze  szkół  ponadgimnazjalnych
prowadzących  kształcenie  ogólne  (z  wyłączeniem  słuchaczy  szkół  dla  dorosłych),
dla których  powiat  pułtuski  jest  organem  prowadzącym:  Liceum  Ogólnokształcące
im. Piotra  Skargi  w  Pułtusku,  Zespół  Szkól  im.  B.  Prusa  w  Pułtusku,  Zespół  Szkól
Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku. 

3. W  szkołach  wymienionych  w  ust.  2  odbędą  się  spotkania  informacyjno-promocyjne
dotyczące Projektu.

4. W ramach Projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:
a) kurs języka angielskiego;
b) zajęcia pozalekcyjne z matematyki;
c) zajęcia pozalekcyjne z geografii; 
d) kurs komputerowy ECDL.

5. Uczestnik może brać udział w jednej z wymienionych w punkcie 4. form wsparcia.
Dodatkowo, każdy Uczestnik zobowiązany jest wziąć udział w szkoleniu z asertywności
oraz szkoleniu z autoprezentacji.

6. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie, po spełnieniu kryterium określonego w ust. 2 jest
złożenie  w  Biurze  Projektu  formularza  zgłoszeniowego  wraz  z  załącznikami,
podpisanego  przez:  Uczestnika,  rodzica/opiekuna  prawnego  niepełnoletniego
Uczestnika i wychowawcę klasy.

7. Przyjmowane będą wyłącznie kompletne formularze (wraz z załącznikami), zawierające
wszystkie dane i niezbędne oświadczenia woli (podpisy) osób wymienionych w ust. 6
oraz  zaświadczenia  o dochodzie  rodziny  Uczestnika  pełnoletniego  bądź
rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego.

8. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
9. W zakresie definicji  dochodu należy posługiwać się definicją dochodu przyjętą  w art.

3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139,
poz.  992 z późn.  zm.).  W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się
z gospodarstwa  rolnego,  przyjmuje  się  za  podstawę  obliczenia  dochodu  przeciętny
dochód z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszany do dnia 30 października każdego roku przez
Prezesa  GUS,  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  15  listopada  1984r.  o podatku
rolnym (Dz. U. Z 1993r. Nr 94 poz. 431, z późn. zm.). Dla potrzeb niniejszego regulaminu
roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego będzie wyznaczony na podstawie wskaźnika
dochodu ogłoszonego w 2008r. i będzie wynosił 2220zł na rok.

10. Wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu na osobę w rodzinie lub osoby
uczącej się wynika z §2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 2 czerwca
2005r.  w sprawie sposobu i  trybu postępowania  w sprawach o  świadczenia rodzinne
(Dz.U. z 2005r. Nr 105, poz. 881, z późn. zm.).

11. Zostaną  sporządzone  listy  uczestnictwa  w  poszczególnych  formach  wsparcia
dla uczniów każdej ze szkół wymienionych w ust. 2 oraz, w przypadku kursu języka



angielskiego dla każdej z siedmiu gmin powiatu pułtuskiego.
12. Liczba miejsc na poszczególną formę wsparcia w podziale na szkoły/ gminy:

a) kurs języka angielskiego – po jednej, 10-osobowej grupie w każdej z siedmiu gmin
powiatu pułtuskiego;

b) zajęcia  pozalekcyjne  z  matematyki  –  Liceum  Ogólnokształcące  im.  Piotra  Skargi
w Pułtusku: 30 osób, Zespół Szkól im. B. Prusa w Pułtusku: 15 osób Zespół Szkól
Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku: 20 osób;

c) zajęcia  pozalekcyjne  z  geografii  –  Liceum   Ogólnokształcące  im.  Piotra  Skargi
w Pułtusku:  20 osób,  Zespół  Szkól  im. B.  Prusa w Pułtusku:  5  osób Zespół  Szkól
Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku: 10 osób;

d) kurs komputerowy ECDL – Liceum  Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku:
20 osób, Zespół Szkól im. B. Prusa w Pułtusku: 5 osób, Zespół Szkół Zawodowych
im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku: 10 osób.

13. W  przypadku  zwiększonego  zainteresowania  określoną  formą  wsparcia  w  jednej
ze szkół,  przy  braku  zainteresowania  w innej,  zawarty  w  ust  12.  podział  może  ulec
zmianie.

14. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w ust. 2, jest większa
niż liczba  miejsc  na  poszczególną  formę  wsparcia,  w  danej  szkole/  gminie,
pierwszeństwo mają osoby pochodzące z obszarów wiejskich, o najniższym dochodzie
na osobę w rodzinie, następnie osoby z obszarów miejskich o najniższym dochodzie na
osobę w rodzinie. 

15. W przypadku, gdy ilość osób zainteresowanych określoną formą wsparcia przekracza
ilość  miejsc  na  poszczególną  formę  wsparcia  w  danej  szkole/  gminie,  zostaną
sporządzone listy rezerwowe. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w Projekcie /zostaje
skreślony z listy Uczestników, jego miejsce zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy
rezerwowej.

16. Decyzję  o  zakwalifikowaniu  ucznia  do  udziału  w  Projekcie  podejmie  komisja
rekrutacyjna, powołana przez Starostę.

17. O  zakwalifikowaniu  do  udziału  w  projekcie  Uczestnik  zostanie  poinformowany
w formie pisemnej.

18. W  przypadku  zbyt  małej  liczby  Uczestników  rekrutacja  może  zostać  wznowiona
w dowolnym momencie trwania Projektu. 

§4.
Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu

1. Każdy Uczestnik ma prawo do:
1) Nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował.
2) Zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy.
3) Otrzymania pomocy dydaktycznych do zajęć.
4) Otrzymania materiałów promocyjnych.
5) Otrzymania  zaświadczenia  o  uczestnictwie  w  danych  zajęciach/  certyfikatu

po zdaniu egzaminu końcowego.
6) Opuszczenia maksymalnie 15 % godzin lekcyjnych zajęć.

2. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika lub Uczestnik (jeśli posiada 18 lat) zobowiązuje się
do: 



1) Złożenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych. 
2) Bieżącego  informowania  o  wszystkich  zdarzeniach  mogących  zakłócić  dalszy

udział Uczestnika w zajęciach.
3. Uczestnik zobowiązuje się do: 

1) Systematycznego  uczestniczenia  w  zajęciach,  na  które  się  zakwalifikował  –
potwierdzonego własnym podpisem na liście obecności.

2) Wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających i ankiet ewaluacyjnych.
4. Uczestnicy Projektu bądź – w przypadku uczniów niepełnoletnich – ich przedstawiciele

ustawowi  wyrażają  zgodę  na  gromadzenie,  przetwarzanie  i przekazywanie  danych
osobowych na potrzeby realizacji Projektu.

§5.
Rezygnacja Uczestnika z udziału w Projekcie

1. Uczestnik  ma  prawo  do  rezygnacji  z  uczestnictwa  w  Projekcie  bez  ponoszenia
odpowiedzialności finansowej w przypadku, gdy:

1) Rezygnacja podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego została zgłoszona na piśmie
do  Biura  Projektu  w  terminie  do  7  dni  przed  rozpoczęciem  zajęć  bez  podania
przyczyny.

2) Rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zdrowotnymi.
Rodzic/opiekun  prawny  Uczestnika  jest  zobowiązany  do  złożenia  pisemnej
rezygnacji  w terminie  do  7  dni  od  momentu  zaistnienia  przyczyn  powodujących
konieczność  rezygnacji.  Należy  podać  powody  rezygnacji  oraz  przedłożyć
zaświadczenie od stosownej instytucji (np. zwolnienie lekarskie). 

2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zajęciach z nieuzasadnionych przyczyn
lub  skreślenia  z  listy  Uczestników  spowodowanego  niewypełnieniem  postanowień
zawartych w niniejszym regulaminie (np. nieobecność na zajęciach), Uczestnik zobowiązany
jest  do zwrotu  otrzymanych  materiałów  dydaktycznych  i  szkoleniowych,  najpóźniej  w
chwili złożenia pisemnej deklaracji.

§6.
Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.



          

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

„Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego”
realizowanego w ramach Programu Oeracyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i

zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w

jakości usług edukacyjnych.

3) Informacje ogólne
Dane zgłaszającegoDane zgłaszającego

Imię i nazwisko

Adres stałego zameldowania

Ulica

Nr domu Nr mieszkania

Kod pocztowy  [Ramka2] 
Miejscowość

Data i miejsce urodzenia

PESEL

Pełna nazwa szkoły

Profil i nazwa klasy

Telefon kontaktowy

Adres do korespondencji (wypełnić, jeśli
jest inny niż adres zameldowania)

4) Formy wsparcia 

FORMY WSPARCIAFORMY WSPARCIA
(jedna z czterech do wyboru)

Proszę wstawić krzyżykProszę wstawić krzyżyk
tylko w jednym z czterechtylko w jednym z czterech
poniższych (pustych) pólponiższych (pustych) pól

Kurs języka angielskiego  [Ramka3] 

Zajęcia pozalekcyjne z matematykiZajęcia pozalekcyjne z matematyki  [Ramka4] 

Zajęcia pozalekcyjne z geografiiZajęcia pozalekcyjne z geografii  [Ramka5] 

Kurs komputerowy ECDL  [Ramka6] 

OBLIGATORYJNE FORMY WSPARCIAOBLIGATORYJNE FORMY WSPARCIA

Szkolenie z asertywnościSzkolenie z asertywności  [Ramka7] 

Szkolenie z autoprezentacjiSzkolenie z autoprezentacji  [Ramka8] 



5)  Oświadczenie o dochodzie rodziny za 2008 rok

LP
. IMIĘ I NAZWISKO DATA

URODZENIA MIEJSCE PRACY/NAUKI
STOPIEŃ

POKREWIEŃSTW
A

WYSOKOŚĆ
DOCHODU

NETTO
ZA ROK 2008 

W PLN

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego za rok 2008:

Średni dochód netto na 1 członka gospodarstwa domowego miesięcznie za rok 2008:

Dochód netto na 1 członka gospodarstwa domowego miesięcznie za rok 2008:

6) Oświadczenia dotyczące złożonych danych

1. Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, iż jest mi wiadomo, że dokumenty, na
podstawie których zadeklarowałem(am) dochody jestem zobowiązany(a) przechowywać przez
okres  3  lat,  a  uprzedzony(a)  o  odpowiedzialności  karnej  z  art.  233  §1  Kodeksu  karnego,
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w  deklaracji.



1. Wyrażam zgodę na gromadzenie,  przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym  dla  potrzeb   realizacji  projektu  „Zajęcia  pozalekcyjne  dla  uczniów  szkół
ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego” nr POKL.09.01.02-14-077/08-00, zgodnie z Ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U. z 2002r.,  nr 101, poz. 926 z
późn. zm.).

 ……………………...........................................................
       .........................................................................................................

1. MIEJSCOWOŚĆ, DATA I CZYTELNY PODPIS  (imię i nazwisko) MIEJSCOWOŚĆ, DATA I CZYTELNY PODPIS (imię i

nazwisko) 

2. UCZESTNIKA/ RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO WYCHOWAWCY KLASY

3.
4.

5.

6.

UWAGA: NALEŻY PARAFOWAĆ KAŻDĄ Z POZOSTAŁYCH STRON FORMULARZA.


