
 

       
 

 

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: 

Programiści z piotrkowskiej "Piomy” - obóz matematyczno-językowy dla 

uczniów ZSP nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 

w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Województwa Łódzkiego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty 

i wychowania w 2022 roku. 

I Postanowienia ogólne 

§1 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, warunki i tryb organizacji wsparcia w ramach projektu 

skierowanego do uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie 

Trybunalskim w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, 

oświaty i wychowania w 2022 roku. 

§ 2 

1. Wsparcie udzielane w ramach niniejszego projektu przyznawane 

jest w celu podniesienia kompetencji matematycznych i językowych oraz nabycia 

dodatkowych umiejętności w zakresie programowania dla uczniów Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim. Celem projektu jest ponadto poprawa 

wyników w nauce oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez organizację obozu 

matematyczno-językowego. 

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 realizowane będzie w następujących formach: 

a) Przeprowadzenie zajęć rozwijających z programowania; 

b) Przeprowadzenie zajęć rozwijających z matematyki; 



 

       
 

c)  Przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego dla programistów; 

d) Organizację  warsztatów z tworzenia projektów społecznych; 

e) Organizację  warsztatów  motywacyjne z doradcą edukacyjno zawodowym z efektywnego 

zarządzania czasem, planowania kariery i gimnastyki umysłu; 

f)  Organizację wycieczek edukacyjno-zawodowych; 

g) Organizację wycieczek  o charakterze historyczno- krajoznawczym. 

 

II Zasady, warunki i tryb organizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu 

§ 1 

1. Instytucją odpowiedzialną za organizację i realizację projektu jest Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych nr 2  w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dmowskiego 38 e, 97-300 

Piotrków Trybunalski, reprezentowany przez  Lidię Łopusiewicz, Dyrektora Szkoły, zwany 

dalej Realizatorem projektu. 

2. Zajęcia dla uczniów realizowane będą w siedzibie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 

w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dmowskiego 38 e, 97-300 Piotrków Trybunalski. 

3. Okres realizacji projektu trwa od 17.08.2022 r. do 31.08.2022 r. 

 §2 

1. W postępowaniu rekrutacyjnym do projektu mogą wziąć udział uczniowie 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim uczący się w zawodach 

technik programista oraz technik teleinformatyk, którzy w dniu zakończenia projektu nie 

ukończyli 19. roku życia. 

2. Pierwszeństwo w przyjęciu mają uczniowie niepełnosprawni oraz dziewczęta. 

3. Uczestnicy będą rekrutowani na podstawie stopnia realizacji zadania rekrutacyjnego 

stanowiącego element formularza rekrutacyjnego (Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu). 



 

       
 

4. Podczas realizacji nie będą powielane żadne stereotypy ani nie będą prowadzone żadne 

formy dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, wyznanie, stan zdrowia, niepełnosprawność, 

światopogląd, przynależność kulturową/etniczną, status społeczny, ekonomiczny itp.  Istotną 

zmianą będzie stanowić pogłębienie relacji międzyspołecznych, integracji społecznej itp. 

5. W przypadku tej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu się do projektu zdecyduje 

Komisja Rekrutacyjna. Zostanie utworzona lista rezerwowa (pozostałe osoby od najwyższej 

do najniższej liczby punktów). 

6. Formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres lidialopusiewicz@gmail.com 

w terminie od 15.06.2022 r. do 22.05.2022 r. 

7. Wyboru uczniów  do udziału w projekcie dokonuje Komisja Rekrutacyjna składająca się 

z Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, Zastępcy 

Dyrektora oraz Pedagoga Szkolnego. 

8. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół. 

9. Wykaz osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową uczniów do 

udziału w projekcie zatwierdza Dyrektor Szkoły. 

10. Uczeń zostaje powiadomiony o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie. 

§ 3 

1. Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy 

uczestników na wniosek osoby prowadzącej zajęcia lub na wniosek Dyrektora Szkoły 

uzasadniony rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa w zajęciach.                          

2. Skreślenia ucznia z listy uczestników projektu dokonuje Dyrektor 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

§ 4 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie  pod warunkiem złożenia 

pisemnej rezygnacji. 



 

       
 

 2. W trakcie realizacji Projektu rezygnacja uczestników z udziału w Projekcie jest 

dopuszczalna tylko w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą 

i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji. 

3. W przypadku rezygnacji uczestnika zajęć lub usunięcia z projektu jego miejsce zajmuje 

pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

4. Dyrektor Szkoły zastrzega sobie prawo skreślenia uczestników projektu z listy osób 

biorących udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu w przypadku naruszenia przez 

niego niniejszego regulaminu. 

 

III Postanowienia końcowe 

 

§1 

1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 r. 

2. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Dyrektora 

Szkoły po konsultacji z Zastępcą Dyrektora oraz Pedagogiem Szkolnym. 

 


