
  
 

 
Projekt „MATEMATYKA INNEGO WYMIARU – organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci 

i Młodzieży” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU 

„MATEMATYKA INNEGO WYMIARU – organizacja 

Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży” 

 

Regulamin zawiera: 
§1. Definicje  
§2. Informacje ogólne 
§3. Warunki rekrutacji 
§4. Procedura rekrutacji  
§5. Postanowienia końcowe 

§ 1 

Definicje 

1. Projekt – oznacza projekt pt. „MATEMATYKA INNEGO WYMIARU – organizacja Matematycznych Mistrzostw 

Polski Dzieci i Młodzieży”. 

2. Realizator – realizatorem Projektu jest Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT. 

3. Biuro Projektu – Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT z biurem w Mińsku Mazowieckim, 05-300, Plac 

Kilińskiego 7/4. 

4. Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży – oznacza ogólnopolski konkurs matematyczny 

realizowany w ramach Projektu MATEMATYKA INNEGO WYMIARU. 

5. Limit zgłoszeń: - założona liczba uczniów biorących udział w Projekcie to 20 000. 

Na podstawie ilości uczniów w województwach zostaje określona procentowa wielkość zgłoszeń 

przypadająca na poszczególne województwa. Wyliczone wielkości procentowe: 

- dolnośląskie: 6,88% 
- kujawsko-pomorskie: 5,73% 
- łódzkie 6,22% 
- lubelskie: 6,23% 
- lubuskie 2,68% 
- małopolskie: 7,58% 
- mazowieckie: 13,87% 
- opolskie: 2,45% 
- podkarpackie: 6,44% 
- podlaskie: 2,93% 
- pomorskie: 6,27% 
- śląskie: 11,12% 
- świętokrzyskie: 3,52% 
- warmińsko-mazurskie: 4,13% 
- wielkopolskie: 9,57% 
- zachodniopomorskie: 4,38% 
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Ilość uczniów w województwach zostaje określona na podstawie danych statystycznych zamieszczonych na 
stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji, w Wykazie Szkół i Placówek (System Informacji 
Oświatowej). W obliczeniach uwzględniane są następujące typy szkół: 
- (00003) Szkoła podstawowa 
- (00004) Gimnazjum 
- (00014) Liceum ogólnokształcące 
- (00015) Liceum profilowane 
- (00016) Technikum 
  

6. Uczestnik – oznacza osobę, która pozytywnie ukończyła proces rekrutacji do Projektu oraz dostarczyła 

komplet wymaganych dokumentów. 

7. Leader – nauczyciel wrażający chęć uczestnictwa w projekcie, który został zgłoszony w ramach Formularza 

Zgłoszeniowego Szkoły. 

8. Leader Zgłaszający – nauczyciel dokonujący zgłoszenia szkoły. 

§ 2 

Informacje ogólne 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Matematyka Innego Wymiaru – organizacja 

Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: III. Wysoka 

Jakość Systemu Oświaty, Działanie: 3.3 Poprawa Jakości Kształcenia, Poddziałanie: 3.3.4 Modernizacja Treści i 

Metod Kształcenia - projekty konkursowe. 

2. Wnioskodawcą i realizatorem na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA.POKL.03.03.04-00-

075/10-00 zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej dnia 16 grudnia 2010 r. jest Firma Edukacyjno-

Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05-300) przy ulicy Budowlanej 

9c/52, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki pod 

numerem 9168/06, NIP: 822-107-20-60. 

3. Adres biura Projektu: 

Firma ELITMAT 
Plac Kilińskiego 7/4 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
tel. 51-8100018-51 
e-mail: matematykainnegowymiaru@elitmat.pl 

 

§ 3 

Warunki  rekrutacji 

1. Regulamin Rekrutacji obowiązuje wszystkie osoby, które chcą uczestniczyć w Projekcie i przystępują do 

procesu rekrutacji. 

2. Rekrutacja będzie prowadzona bezstronnie z poszanowaniem równości płci. 

3. Rekrutacja będzie prowadzona od 08.09.2011 do 30.09.2011 z zastrzeżeniem punktu 4. 



  
 

 
Projekt „MATEMATYKA INNEGO WYMIARU – organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci 

i Młodzieży” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

(a) Obecnie prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca do zapełnienia limitów wolnych miejsc.  

4. Rekrutacja w poszczególnych województwach może zostać zakończona wcześniej w przypadku zapełnienia 

limitów przyznanych dla każdego województwa przed datą zakończenia rekrutacji. 

5. Po zakończeniu rekrutacji osoby zakwalifikowane do Projektu mają obowiązek dosłać w ciągu dwóch tygodni 

wypełnione i podpisane dokumenty wymienione w §4 pkt. 5 niniejszego Regulaminu. 

6. W Rekrutacji mogą wziąć udział osoby, które znają i akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu oraz 

Regulaminu Projektu. 

7. Każdy uczeń i uczennica oraz nauczyciel i nauczycielka osobiście i dobrowolnie deklaruje chęć przystąpienia 

do Projektu. 

8. W przypadku ucznia lub uczennicy, będącego osobą niepełnoletnią, zgodę na udział w Projekcie musi wyrazić 

również rodzic bądź prawny opiekun. 

9. Nauczyciel lub nauczycielka przystępujący do Projektu musi spełniać następujące kryteria kwalifikowalności: 

• Jest nauczycielem aktywnym zawodowo, zna obowiązującą podstawę programową nauczania 

matematyki. 

• Prowadzi zajęcia z matematyki w ramach zajęć lekcyjnych, w co najmniej jednym z wymienionych 

typów szkół: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, technikum. 

10. Każdy uczeń i uczennica przystępujący do Projektu musi spełniać następujące kryterium kwalifikowalności: 

• W latach szkolnych 2011/2012 i/lub 2012/2013 będzie uczniem jednej z wymienionych rodzajów 

szkół: 

A. Szkoła podstawowa – klasy 2-6 

B. Gimnazjum 

C. Liceum 

D. Technikum 

11. Uczniowie i uczennice mają możliwość wzięcia udziału w Projekcie pod warunkiem, że w szkole przynajmniej 

jeden nauczyciel lub nauczycielka weźmie udział w Projekcie i przeprowadzi zajęcia dodatkowe w ramach 

Projektu. 

12. Uczniowie, którzy w trakcie trwania Projektu zakończą edukację na poziomie szkoły, z którego przystępowali 
do Projektu zostają skreśleni z Listy Uczestników Projektu. Kontynuacja uczestnictwa w Projekcie jest 
możliwa tylko na warunkach opisanych przez § 4 pkt. 5 REGULAMINU PROJEKTU. 
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§ 4 

Procedura  rekrutacji 

1. Rekrutacja do Projektu „MATEMATYKA INNEGO WYMIARU” będzie przebiegać dwuetapowo. 

2. W pierwszym etapie należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy Szkoły 

(http://matematykainnegowymiaru.pl/zgloszenie.php), zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie 

Projektu. Czynność ta jest wyrażeniem chęci uczestnictwa w Projekcie i nie jest równoznaczna z 

zakwalifikowaniem szkoły do Projektu.  

3. Po dokonaniu zgłoszenia, na wszystkie zamieszczone w nim adresy e-mail Realizator wyśle hasło 

uprawniające do wzięcia udziału w kolejnym etapie rekrutacji. 

4. Szkoły zgłoszone poprzez Formularz Zgłoszeniowy otrzymują od Realizatora drogą pocztową dokumenty w 

wersji papierowej: 

• OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH 

• DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „MATEMATYKA INNEGO WYMIARU – organizacja 

Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży” 

• FORMULARZ REJESTRACYJNY 

Ponadto razem z dokumentami przesyłane są ulotki i plakaty informacyjne o Projekcie. 

5. Kolejny etap rekrutacji polega na wypełnieniu internetowego Formularza Rejestracyjnego zamieszczonego na 

stronie Projektu. Po zalogowaniu za pomocą otrzymanego pocztą elektroniczną hasła nauczyciele i 

nauczycielki mogą rejestrować siebie oraz uczniów i uczennice szkoły (zakładać konta na portalu 

matematykainnegowymiaru.pl), którzy będą uczestniczyć w Projekcie.  

6. Informacje o zakwalifikowaniu szkoły do Projektu będą rozsyłane pocztą elektroniczną na adres szkoły oraz 

adres nauczycieli Leaderów. 

7. Każdy nauczyciel i nauczycielka Leader dokonuje rejestracji we własnym imieniu. 

8. Wszyscy Leaderzy w szkole mają możliwość rejestrowania uczniów i uczennic. 

9. Dokumenty, jak również Regulamin Rekrutacji oraz Regulamin Projektu, będą dostępne w wersji 

elektronicznej na stronie Projektu. 

10.  Szkoły, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie zobowiązane są do wypełnienia i 

podpisania kompletu dokumentów oraz złożenia osobiście lub odesłania ich do Biura Projektu. 

Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje skreśleniem z listy uczestników. 

11. Komplet dokumentów musi zostać dostarczony do Biura Projektu nie później niż do 14.10.2011. 

W przypadku przesyłek pocztowych/kurierskich za datę złożenia dokumentów uznaje się datę nadania 

przesyłki ujętą na potwierdzeniu nadania. 

(a) Komplet dokumentów musi zostać dostarczony do Biura Projektu nie później niż 30 dni od daty 

zgłoszenia. W przypadku przesyłek pocztowych/kurierskich za datę złożenia dokumentów uznaje 

się datę nadania przesyłki ujętą na potwierdzeniu nadania 
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12.  Kwalifikacja do udziału w Projekcie oparta będzie na kolejności rejestracji internetowej.  

13.  Realizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zasady pierwszeństwa w rekrutacji na rzecz równości 

szans uczestnictwa w Projekcie – według określonych limitów zgłoszeń. 

14. Przewiduje się utworzenie w ramach Projektu listy rezerwowej. Szkoły, które wzięły udział w rekrutacji, ale 

nie zostaną zakwalifikowane do Projektu, będą wpisane na listę rezerwową. Szkoły wpisane na listę 

rezerwową będą zapraszane do uczestnictwa w Projekcie, jeżeli w trakcie trwania Projektu zwolnią się 

miejsca np. w wyniku rezygnacji/rotacji uczniów w szkole. Ponadto szkoły z listy rezerwowej mogą 

otrzymywać propozycję uczestnictwa w niektórych etapach realizacji Projektu. 

15.  Jeżeli w województwie nie zostanie osiągnięty limit  zgłoszeń wówczas pozostała ilość miejsc przyznawana 

jest pozostałym województwom. 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy i uczestniczki zobowiązani są do stosowania się do postanowień Regulaminu Rekrutacji jak 

również Regulaminu Projektu.  

2. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem są rozstrzygane w Regulaminie Projektu. 

3. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje 

zainteresowanych poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Projektu. 


