
 

 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie 

ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów, tel. 032 2472556 w. 53 i 54 
www.firmasymulacyjna.edu.pl, biuro@firmasymulacyjna.edu.pl 

1

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 „Firma Symulacyjna – Rzeczywiste Kompetencje” 

Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Projekt „Firma Symulacyjna – Rzeczywiste Kompetencje” jest realizowany przez Górnośląską Wyższą 

Szkołę Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, ul. Racławicka 23. 

 

Część 1 REKRUTACJA 

I. Podmiot odpowiedzialny za rekrutację 

1. Nabór kandydatów do udziału w projekcie przeprowadza Górnośląska Wyższa Szkoła 

Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie zwana dalej Beneficjentem. 

. 

II. Uczestnicy projektu 

1. Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klas pierwszych liceów ogólnokształcących ze szkół: 

a) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Chorzowie,  

b) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie,  

c) Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie,  

d) Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących  nr 2 w Chorzowie,  

e) IV Liceum Ogólnokształcące  im. M. Sklodowskiej-Curie w Chorzowie, 

którzy w terminie do 26 lutego 2009 r. prześlą formularz zgłoszeniowy do projektu zgodnie z 

zasadami rekrutacji. 

2. Do projektu w wyniku procesu rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 100 osób spełniających 

powyższe warunki.  

3. W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby 100 uczestników 

projektu, Beneficjent zastrzega sobie możliwość modyfikację kryteriów rekrutacji. 

 

III. Proces rekrutacji 

1. Proces rekrutacji rozpocznie się 9 lutego 2009 r. i trwać będzie do 26 lutego 2009 r. 

2. Formularz rekrutacyjny składa się z trzech części. Prawidłowe wypełnienie formularza oznacza 

wypełnienie pustych pól w części I, II i III.  

3. Formularz jest dostępny na stronie internetowej projektu www.firmasymulacyjna.edu.pl. 
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4. Wypełniony komputerowo formularz należy przesłać w wersji elektronicznej na adres 

biuro@firmasymulacykjna.edu.pl oraz wydrukować, podpisać i złożyć w wersji papierowej  

u opiekuna projektu w danej szkole w terminie o którym mowa w pkt. 1.  

5. Opiekunami projektu w szkołach są: 

Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2  Karina Machura 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 Bożena Kruk 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Jędrzeja 
Śniadeckiego Beata Woźniak 

Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących Janusz Dubiel 

IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie Lucyna Dąbrowska 

 

6. Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do uczestnictwa w projekcie jest zobowiązana do 

samodzielnego wypełnienia formularza rekrutacyjnego. 

7. Niekompletna dokumentacja aplikacyjna, jak również dokumenty aplikacyjne dostarczone w sposób 

inny, niż wymagany, będą odrzucane, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.  

Istnieje możliwość ponownego złożenia formularza w wymaganym terminie oraz zgodnie  

z wymaganymi warunkami. 

8. Wybór uczestników projektu, na podstawie analizy i oceny odpowiedzi na pytania zawarte  

w formularzu rekrutacyjnym, przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna, w skład której będą wchodzić 3 

osoby reprezentujące Beneficjenta. 

9. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie będzie decydować liczba otrzymanych punktów 

za odpowiedzi na znajdujące się formularzu rekrutacyjnym pytania. Maksymalna liczba punktów 

możliwa do otrzymania wynosi 30. 

10. Analizie i ocenie będą podlegały w szczególności: 

a) motywacja do udziału w projekcie (15 pkt.), 

b) plan wykorzystania zdobytych w projekcie wiedzy i umiejętności (15 pkt.). 

 

IV. Ogłoszenie wyników 

1. Lista osób, które zakwalifikowały się do projektu oraz lista rezerwowa, zostaną ogłoszone na 

stronie internetowej projektu najpóźniej 27 lutego 2009 r. 

2. Informacja o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostanie przekazana wybranym 

kandydatom drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

3. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną wymienione na liście  

w kolejności alfabetycznej. 

4. Osoby niezakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną wymienione na rankingowej liście 

rezerwowej tzn. wg liczby punktów, które otrzymały podczas procesu rekrutacji.  
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5. Na pisemny wniosek kandydata, któremu odmówiono zakwalifikowania do uczestnictwa  

w projekcie, złożony w terminie do 2 tygodni od daty ogłoszenia wyników procesu rekrutacji,  

doręcza się pisemne uzasadnienie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie któregoś z zakwalifikowanych kandydatów na 

jego miejsce może zostać zaproszona osoba z listy rezerwowej. 

7. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zobowiązane są do podpisania 

Umowy o udzielenie wsparcia w ramach projektu w terminie 5 dni roboczych od dnia 

powiadomienia o zakwalifikowaniu się do projektu. 

 

Część 2 DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU 

I. Wsparcie szkoleniowo-doradcze 

1. Wsparcie w ramach projektu obejmuje m.in. następujące elementy:  

a) pakiet szkoleń, 

b) warsztaty tworzenia biznes planu, 

c) kurs języka angielskiego w biznesie, 

d) zajęcia w symulatorze firmy, 

e) konsultacje z zakresu przedsiębiorczości. 

2. Zajęcia będą odbywać się w szkołach uczestników projektu oraz się w siedzibie Beneficjenta 

zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem. 

3. W każdej szkole, z której uczniowie biorą udział w projekcie, wybrany jest opiekun projektu  

z którym uczniowie będą się na bieżąco kontaktować. Opiekunowie projektu będą również w stałym 

kontakcie z Beneficjentem, 

4. Realizacja wyżej wymienionego wsparcia rozpoczyna się 2 marca 2009 r. i trwa do końca  

czerwca 2010 r. 

5. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 80% zajęć pod rygorem skreślenia 

z listy uczestników projektu. 

 

INFORMACJE POZOSTAŁE 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują odpowiednio umowy  

o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego. 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji zapisów niniejszego regulaminu. 

 

. 


