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Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie 

„Młodzieżowa Akademia Matematyki i Informatyki” 

 
realizowanym przez 

 

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 

w ramach Działania 3.1  Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
 

 

 

§1 Postanowienia ogólne 
 
1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „Młodzieżowa Akademia 

Matematyki i Informatyki” realizowanym przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki 
Warszawskiej współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój.  

2. Projekt, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu realizowany jest od 01.10 2018r. do 
30.09.2020r w czterech ośrodkach  w Warszawie, Białymstoku, Iławie i Płoosku.  

3. Limity miejsc w poszczególnych Ośrodkach wynikają z wniosku o dofinansowanie. 
4. Uczestnikami Projektu  mogą byd uczniowie klas VIII szkół podstawowych,  klas III gimnazjum oraz klas I 

liceum, z wyżej wymienionych ośrodków, którzy w chwili przystąpienia do projektu  nie mają  
ukooczonych 16 lat. Spośród grupy uczniów biorących udział w projekcie (we wszystkich ośrodkach)  pod 
koniec roku szkolnego wyłoniona zostanie grupa  25 najbardziej aktywnych uczniów, które wyjadą na 
warsztaty matematyczno informatyczne.  

5. Odrębne rekrutacje przeprowadzone zostaną w całej Polsce na  Warsztaty Mistrzów wśród wybitnie 
uzdolnionych matematycznie uczniów  oraz w grupie rodziców/opiekunów dzieci z opisanej wyżej grupy  
zainteresowanych podniesieniem kompetencji wychowawczych  oraz społecznych.   

6. Zajęcia w ramach projektu odbywad się będą poza obowiązkowymi zajęciami szkolnymi  w gmachu 
Wydziału MiNI PW  oraz w szkołach współpracujących w Białymstoku- w II Liceum Ogólnokształcącym im 
księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej,  w Iławie w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana 
Żeromskiego, a w Płoosku w I liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza. 
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§2 Zasady rekrutacji uczestników projektu 
 
1. Rekrutacja uczniów do projektu w Białymstoku, Iławie i Płoosku ma charakter częściowo zamknięty, tj 

obejmuje głównie uczniów współpracujących szkół.  
2. Rekrutacja w Białymstoku prowadzona będzie  przez   II Liceum Ogólnokształcące  im. Anny z Sapiehów 

Jabłonowskiej w Białymstoku spośród uczniów spełniających warunki opisane w  par 1. Ust 4.  W 
przypadku wolnych miejsc  do projektu mogą zostad przyjęte osoby  z innych szkół Białegostoku lub 
okolic. W roku 2018 do projektu przyjętych zostanie 25 uczniów,  a 10 zostanie umieszczonych na liście 
rezerwowej.  

3. Rekrutacja w Iławie prowadzona będzie  przez  Zespół szkół Ogólnokształcących im Stefana Żeromskiego 
w Iławie spełniających warunki opisane w  par 1. Ust 4.  W przypadku wolnych miejsc  do projektu mogą 
zostad przyjęte osoby  z innych szkół Iławy lub okolic. W roku 2018 do projektu przyjętych zostanie 25 
uczniów  a 10 zostanie umieszczonych na liście rezerwowej 

4. Rekrutacja w Płoosku prowadzona będzie w I liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w 
Płoosku  spośród uczniów spełniających warunki opisane w  par 1. Ust 4.  W przypadku wolnych miejsc  
do projektu mogą zostad przyjęte osoby  z innych szkół Płooska lub okolic. W roku 2018 do projektu 
przyjętych zostanie 25 uczniów  a 10 zostanie umieszczonych na liście rezerwowej 

5. Rekrutacja w Warszawie i województwie mazowieckim ma charakter otwarty. Uczniowie i uczennice w 
Warszawy i woj. Mazowieckiego spełniające warunki opisane w par 1 ust 4 zgłaszają się do projektu 
indywidualnie. W roku 2018 do projektu zostanie przyjętych 65 osób (+ około 20 na liście rezerwowej) 

6. Rekrutacja rodziców ma charakter otwarty. 
7. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w następujących terminach 

 Pierwszy rok  zajęcia całoroczne listopad 2018, zajęcia dla rodziców  i Warsztaty Mistrzów luty/ 
marzec 2019 

 Drugi rok zajęcia całoroczne wrzesieo/październik 2019, zajęcia dla rodziców i Warsztaty Mistrzów  
marzec 2020 

  

§3. Wybór uczniów i uczennic do udziału w projekcie 
 
1. O przyjęcie do Projektu mogą ubiegad się Uczniowie Szkół spełniający wymagania określone w § 1 ust. 4 

oraz rodzice/ opiekunowie prawni uczniów/ uczennic spełniający wymagania określone w § 1 ust. 5 
Regulaminu pod warunkiem zarejestrowania się na stronie https://mami.mini.pw.edu.pl oraz złożenia w 
wyznaczonym terminie kompletu dokumentów:  

 wypełnionej czytelnie  Karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;  

 dwustronnej kopii legitymacji szkolnej (dotyczy uczniów i uczennic)  

 podpisanej Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na potrzeby procesu 
rekrutacji do Projektu stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu  

2. Zgłoszenia niezawierające kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 1, jak również zgłoszenia 
zawierające błędnie wypełnione Karty zgłoszenia, nie będą rozpatrywane. 

3.  Dokumenty należy składad  osobiście w sekretariacie Szkoły współpracującej lub  osobiście czy też za 
pośrednictwem poczty  w sekretariacie Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW, 00-662 
Warszawa Koszykowa 75 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan dokumentów)-  adres 
mami@mini.pw.edu.pl 

https://mami.mini.pw.edu.pl/
mailto:b.roszkowska@mini.pw.edu.pl
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4. O zakwalifikowaniu się do projektu decydują Komisje Rekrutacyjne we współpracujących szkołach oraz na 
Wydziale MiNI 

5. Komisje rekrutacyjne weryfikują zgłoszenia do projektu w dwóch etapach 

 I etap formalny- komisja sprawdza czy kandydat należy do grupy docelowej opisanej w par.1 ust 4. 

 II etap merytoryczny –oceniana jest aktywnośd  kandydata na zajęciach pozalekcyjnych z 
przedmiotów ścisłych, oraz motywacja  do przystąpienia do projektu opisana w formularzu 
zgłoszeniowym. (ocena w skali 1-5) 

6. W  Białymstoku, Iławie i Płoosku pierwszeostwo mają uczniowie ze szkół współpracujących w projekcie. 
W Warszawie uczniowie szkół posiadających certyfikat Prezydent m.st  Warszawa Wars i Sawa. (2 punkty) 
Ponadto dodatkowo 2 punkty rekrutacyjne otrzymują uczniowie z terenów wiejskich  

7. Komisje rekrutacyjne sporządzą listy rankingowe uczestników projektu i na ich podstawie listę 
uczestników przyjętych do projektu (po 25 osób w Białymstoku, Iławie, Płoosku  i 65 w Warszawie), oraz 
listę rezerwową. Lista uczniów przyjętych do projektu zostanie opublikowana na stronie 
https://mami.mini.pw.edu.pl 

8.  W przypadku braku chętnych lub zbyt małej liczby osób zainteresowanych Projektem zostanie 
przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. 

9. Rekrutacja uzupełniająca zostanie też przeprowadzona w drugim roku projektu. Uczestnicy, którzy 
wyrażą chęd uczestniczenia w programie  drugim roku nie będą musieli przechodzid procedury 
rekrutacyjnej.  

 

§4. Rekrutacja rodziców /opiekunów  oraz rekrutacja na Warsztaty Mistrzów 
 

1. W ramach projektu w każdym roku odbędą sie 3  godzinne zajęcia rozwijając kompetencje  wychowawcze 
i społeczne dla rodziców  opiekunów dzieci. Tematyka zajęd: Jak wspierad dziecko uzdolnione? Jak 
stymulowad rozwój kompetencji matematycznych i kreatywnego myślenia? Pierwsze takie zajęcia odbędą 
się w maju 2019 roku. Rekrutacja rodziców zostanie przeprowadzona w terminie późniejszym.  

2. Rekrutacja wybitnie uzdolnionych uczniów z całej Polski, zainteresowanych „Warsztatami Mistrzów” 
przeprowadzona będzie w miesiącach luty/ marzec 2019 roku.  

 
 

§5  Prawa i obowiązki uczestnika Projektu 
 
1. Warunkiem udziału w Projekcie jest wyrażenie przez Rodzica/ Opiekuna prawnego zgody na udział Ucznia 

w Projekcie oraz na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku polegające na zamieszczeniu zdjęd 
Uczestnika Projektu wykonywanych podczas zajęd zaplanowanych w Projekcie w materiałach 
informacyjnych i promocyjnych Wydziału MiNI Pw, w tym na stronie internetowej Projektu oraz złożenie 
w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów uczestnictwa w projekcie , tj.:  

 Deklaracji uczestnictwa w Projekcie, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.  

 Oświadczenia o zgodach na przetwarzanie danych osobowych i innych wymaganiach, którego wzór 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.  

 Kwestionariusza osobowego Uczestnika Projektu (załącznik nr 5a (dla dziecka) i załącznik nr 5b (dla 
rodzica/ opiekuna prawnego biorącego udział w Projekcie) do niniejszego Regulaminu.  

https://mami.mini.pw.edu.pl/
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2. Uczestnik Projektu  zobowiązuje się do:  

 przestrzegania niniejszego Regulaminu,  

 przestrzegania wewnętrznych regulaminów, ustalonego porządku pracy i przepisów 
przeciwpożarowych oraz zasad BHP obowiązujących w Szkołach w których będą prowadzone zajęcia 
oraz na Wydziale MiNI.,  

 regularnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu  

 potwierdzania uczestnictwa w zajęciach przez podpisywanie list obecności  

 udziału w testach/konkursach  potwierdzających poziom kompetencji z zakresu edukacji 
matematyczno informatycznej (co najmniej dwa razy w roku) 

 wypełniania ankiet ewaluacyjnych. 
3. Uczestnicy Projektu deklarują udział w zajęciach na poziomie min. 60% zajęd zaplanowanych w 

harmonogramie Projektu (dotyczy zajęd całorocznych) oraz 90% (dotyczy obozów i  Warsztatów 
Wyjazdowych).  

4. Aktywni uczestnicy Projektu otrzymają dyplomy  potwierdzające uczestnictwo w Projekcie.   

§6  Postanowienia koocowe 
 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 listopada  2018 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.  
2. Aktualna treśd Regulaminu wraz z załącznikami znajduje się w Biurze Projektu, na stronie internetowej 

Wydziału Mini oraz w Szkołach uczestniczących w Projekcie.  
3. W uzasadnionych przypadkach Regulamin może ulec zmianie. Zmiana taka wymaga formy pisemnej 

w postaci Aneksu.  
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem sporny rozstrzygane są w oparciu  o przepisy 

prawa powszechnego oraz wewnętrzne regulacje Politechniki Warszawskiej 
5. Wszelkie zastrzeżenia należy zgłaszad do wydziału MiNI PW :  

 telefonicznie: 781 551 461 i/ lub  

 pocztą elektroniczną na adres: b.roszkowska@mini.pw.edu.pl 
6. Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn. 


