REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„FABRYKA LEKÓW – od pomysłu do produktu”

§1
Definicje
Regulamin - regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „FABRYKA LEKÓW – od pomysłu do
produktu”;
Projekt - „FABRYKA LEKÓW – od pomysłu do produktu” realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla
gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, numer projektu
POWR.03.01.00-00-T096/18;
Lider - oznacza Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB);
Partner – oznacza Miasto Białystok (MB);
II LO w Białymstoku - Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej
w Białymstoku, które jest realizatorem zadań projektowych z ramienia Partnera;
Kierownik projektu – osoba odpowiedzialna za realizację projektu, przedstawiciel Lidera;
Koordynator projektu – osoba odpowiedzialna za realizację projektu w części przewidzianej dla
Partnera, przedstawiciel II LO w Białymstoku;
Kandydat – uczeń/uczennica II LO w Białymstoku, który/która bierze udział w rekrutacji do projektu
lub po zakończonym procesie rekrutacji znajduje się na liście rezerwowej;
Uczestnik projektu – uczeń/uczennica II LO w Białymstoku, który/która spełnił/spełniła wymogi
określone w Regulaminie i w procesie rekrutacji został/została zakwalifikowany/zakwalifikowana do
udziału w projekcie oraz zadeklarował/zadeklarowała chęć udziału w oferowanym w projekcie
wsparciu;
Uczniowie – kobiety i mężczyźni, uczennice i uczniowie uczęszczający do II Liceum Ogólnokształcącego
w Białymstoku.
§2
Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "FABRYKA LEKÓW – od
pomysłu do produktu”.
2. Rekrutacja ma na celu wyłonienie 120 uczestników projektu spośród uczniów I-II klas medycznych
oraz uczniów klas o profilu IB, którzy wybierają biologię i chemię na poziomie Higher Level II LO
w Białymstoku, w tym 72 uczennic i 48 uczniów.
3. Rekrutacja będzie się odbywać z uwzględnieniem zasad polityki równości szans kobiet i mężczyzn
oraz zasad niedyskryminacji m.in. ze względu na płeć, niepełnosprawność, rasę, sytuację
materialną.
§3
Informacje o projekcie
1. Projekt realizowany jest od 01 czerwca 2019r. do 31 maja 2022r.
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III.
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
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3. Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w partnerstwie z Miastem
Białystok, z ramienia którego realizatorem projektu jest II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej
Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku.
4. Celem projektu jest podniesienie w okresie od 1 czerwca 2019r. do 31 maja 2022r. kompetencji
kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa min. 90 osób (54
uczennic i 36 uczniów) spośród 120 uczestników projektu (72 uczennic i 48 uczniów) będących
uczniami I-II klas medycznych oraz uczniami klas o profilu IB, którzy wybierają biologię i chemię na
poziomie Higher Level II LO w Białymstoku, w ramach rozwoju oferty Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku w zakresie realizacji trzeciej misji uczelni jako forum aktywności społecznej.
5. Określenie grupy docelowej zostało poprzedzone diagnozą uwzględniającą liczbę uczniów zdolnych
realizujących kształcenie w klasach medycznych i klas o profilu IB oraz potrzeby i oczekiwania
uczniów, wskazujące, że konieczne jest wsparcie w podniesieniu nabywania kompetencji
kluczowych.
6. Udział w projekcie jest bezpłatny.

§4
Wsparcie oferowane w ramach projektu
1. Uczestnicy projektu wezmą udział w 89-godzinnym cyklu warsztatów w ramach dwóch modułów:
I. OD TEORII DO SYNTEZY: kładącym nacisk na przypomnienie zagadnień teoretycznych z chemii
i biologii i przełożenie ich na praktykę farmaceutyczną;
II. KRETYWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO W FARMACJI: kładącym nacisk na pokazanie praktycznych
elementów farmacji, jej możliwości twórczych oraz odpowiedzialności w zawodzie
farmaceuty.
2. Szczegółowa tematyka poszczególnych modułów:

1

Chemia bez granic

6

MIEJSCE
REALIZACJI
ZAJĘĆ
II LO

2

Laboratorium chemiczne

5

UMB

Projektowanie w 3D w poszukiwaniu nowych kandydatów na leki

5

UMB

4

Synteza leku – nauka czy magia?

5

UMB

5

Farmaceuta może być także artystą

4

UMB

6

Jak działa lek?

5

UMB

Czy leki są bezpieczne?

50

UMB

8

Marketing a leki

5

UMB

9

Umiejętności interpersonalne

4

UMB/II LO

LP.

3

7

MODUŁ

I

II

TEMAT WARSZTATU

łączna liczba godzin na osobę

LICZBA
GODZIN

89

3. W ramach projektu przewidziane są trzy analogiczne cykle warsztatów, które będą się odbywały
w ramach jednego roku szkolnego:
a. Edycja I: rok szkolny 2019/2020 – realizacja zajęć od listopada 2019 do końca maja 2020,
b. Edycja II: rok szkolny 2020/2021 – realizacja zajęć od listopada 2020 do końca maja 2021,
c. Edycja III: rok szkolny 2021/2022 – realizacja zajęć od listopada 2021 do końca maja 2022.
4. Uczestnicy projektu otrzymają pakiet startowy (m.in. teczka i materiały piśmiennicze), fartuch
i okulary laboratoryjne oraz materiały dydaktyczne z zakresu przewidzianych zajęć (skrypt).
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§5
Zasady rekrutacji uczestników
Rekrutację do udziału w projekcie prowadzi II LO w Białymstoku.
Rekrutacja prowadzona będzie cyklicznie w trzech terminach, po jednym na każdy rok szkolny
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. Harmonogram rekrutacji do udziału w projekcie zostanie
opublikowany na stronie szkoły pod adresem: www.zso2bialystok.pl przed rozpoczęciem rekrutacji.
Informacje o projekcie i rekrutacji będą przekazywane m.in. podczas lekcji, spotkań z uczniami,
spotkań z rodzicami, spotkań rady pedagogicznej, na tablicy informacyjnej w szkole i na stronie
internetowej www.zso2bialystok.pl.
Do udziału w projekcie zostanie zrekrutowanych ogółem 120 osób, w trzech edycjach po 40 osób
na edycję.
Planuje się zrekrutować następującą liczbę uczniów:
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medyczny, międzynarodowy z chemią i
biologią na poziomie Higher Level

ilość osób
40
40
40

6. Zgłoszenie chęci udziału w projekcie odbywa się poprzez złożenie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) osobiście w sekretariacie szkoły, pocztą na adres:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku, ul. Narewska 11, 15-840 Białystok
z dopiskiem: „FABRYKA LEKÓW” lub elektronicznie na adres mailowy szkoły zso2@um.bialystok.pl
z tytułem maila: „FABRYKA LEKÓW”.

§6
Warunki kwalifikacji do udziału w projekcie
1. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie klas I-II o profilu medycznym lub uczniowie klas o profilu
IB, którzy wybierają biologię i chemię na poziomie Higher Level II LO w Białymstoku, którzy:
a. Złożą poprawnie wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy;
b. Otrzymają największą liczbę punktów, przyznawanych za:
i.
Oceny końcoworoczne z przedmiotów biologia, chemia (punktowane następująco:
ocena celująca – 3 pkt., ocena bardzo dobra 2 pkt., ocena dobra – 1 pkt.)
ii.
Uczestnictwo w przedmiotowych olimpiadach tematycznych z biologii i/lub chemii
(2 pkt. za każdą),
przy czym maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 7 pkt.
c. Otrzymają pozytywną ocenę Komisji rekrutacyjnej i zostaną wpisani na listę uczestników.
2. Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie, kandydat zobowiązany jest do
wypełnienia, podpisania i dostarczenia kompletu dokumentów uczestnika projektu: deklaracji
udziału w projekcie (załącznik nr 2 Regulaminu), oświadczenia uczestnika projektu (załącznik nr 3
Regulaminu), zgody rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 4 Regulaminu), oświadczenia
o warunkach udziału w projekcie (załącznik nr 5 Regulaminu).
3. W przypadku gdy więcej osób uzyska taką samą ilość punktów, o zakwalifikowaniu do projektu
zdecyduje kolejność zgłoszeń wg formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu).
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4. O wynikach rekrutacji decyduje Koordynator projektu, zatwierdzając protokół Komisji
Rekrutacyjnej, która dokona oceny formalnej formularzy zgłoszeniowych oraz oceny merytorycznej
wyników w nauce w oparciu o oceny i osiągnięcia przedstawione w §6 pkt. 1.b.i, ii niniejszego
Regulaminu.
5. Kandydaci z najwyższą liczbą punktów zostaną wprowadzeni na listę uczestników projektu i zostaną
poinformowani o terminie i miejscu składania dokumentacji uczestnika projektu wymienionej w § 6
pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
6. W przypadku dużego zainteresowania udziałem w projekcie i większą liczbą kandydatów
kwalifikujących się do udziału w projekcie w stosunku do ilości dostępnych miejsc, zostaną
utworzone listy rezerwowe.
7. W skład Komisji rekrutacyjnej wchodzą: Koordynator projektu i Specjalista ds. rekrutacji.
8. Od decyzji Komisji rekrutacyjnej kandydatom nie przysługuje odwołanie.
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§7
Prawa i obowiązki uczestników projektu
Zajęcia dodatkowe będą odbywać się w II LO w Białymstoku oraz na Uniwersytecie Medycznym
w Białymstoku.
Udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu jest nieodpłatny.
Po zakwalifikowaniu do projektu, uczniowie/uczennice mają obowiązek regularnego uczestnictwa
w zajęciach pozalekcyjnych w wymiarze min. 80% frekwencji. Przez nieobecność na zajęciach
rozumie się zarówno nieobecności usprawiedliwione jak i nieusprawiedliwione.
Obecność na zajęciach sprawdzana będzie każdorazowo przez prowadzącego zajęcia poprzez
sprawdzenie listy obecności.
Nieobecność na zajęciach należy pisemnie usprawiedliwić u prowadzącego zajęcia.
Uczestnicy projektu zobowiązani są do wypełniania ankiet i formularzy związanych z realizowanym
projektem oraz przystępowania do testów i innych form sprawdzających postępy w nauce.
Osoba zgłaszająca się do projektu wyraża zgodę na spełnianie obowiązków informacyjnych
(podawanie danych osobowych, wypełnianie oświadczeń i deklaracji) i ewaluacyjnych (monitoring
osiągania kompetencji, ankiety) wynikających z wytycznych Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

§8
Zakończenie udziału w projekcie
1. Po zakończeniu udziału w projekcie uczestnik projektu otrzymuje certyfikat potwierdzający nabytą
wiedzę i umiejętności.
2. Zakończenie udziału w projekcie przez uczestnika następuje także w sytuacji:
a. złożenia przez uczestnika pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie, przy
czym rezygnacja musi być poparta ważnymi przyczynami (choroba, zmiana miejsca
zamieszkania i szkoły) i podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego
uczestnika/uczestniczki,
b. na wniosek koordynatora projektu o skreśleniu z listy uczestników, uzasadniony rażącym
naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu,
c. rezygnacji z nauki w II LO - szkole biorącej udział w projekcie,
d. nieusprawiedliwionego opuszczenia więcej niż 10% zajęć.
3. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Projekcie lub skreślenia z listy uczestników projektu
spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, UMB ma
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prawo zażądać zwrotu kosztów od rodzica/prawnego opiekuna uczestnika poniesionych przez UMB
z należnościami ubocznymi na działania w ramach Projektu dotyczące tego uczestnika projektu.
4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu jego
miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej (z zachowaniem równości płci).

§9
Postanowienia końcowe
dostępny jest w szkole oraz na

1. Niniejszy regulamin
stronie internetowej szkoły
www.zso2bialystok.pl.
2. W imieniu uczestnika projektu rodzic/opiekun prawny po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem
zobowiązuje się do jego przestrzegania.
3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do Regulaminu, o których
rodzice/opiekunowie prawni uczestników projektu będą niezwłocznie informowani.
4. W sprawach spornych ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Kierownika
projektu.

Wykaz załączników do Regulaminu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1
Deklaracja uczestnictwa - załącznik nr 2
Oświadczenie uczestnika projektu – załącznik nr 3
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego - załącznik nr 4
Oświadczenie o warunkach uczestnictwa – załącznik nr 5
Oświadczenie o rezygnacji – załącznik nr 6
Wniosek o wykluczenie z projektu – załącznik nr 7
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