
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA 

W PROJEKCIE „MÓJ STARTUP – MÓJ BIZNES” 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru i udzielenia wsparcia w ramach 

projektu „Mój startup – mój biznes” współfinansowanego przez Narodowy Bank 

Polski, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Kielecki 

Park Technologiczny. 

2. Projekt „Mój startup – mój biznes” realizowany jest przez Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 42, 25-431 

Kielce na podstawie umowy zawartej z Narodowym Bankiem Polskim. 

3. Projekt realizowany jest od dnia 11 września 2017 r. do dnia 11 grudnia 2017 r. na 

terenie województwa świętokrzyskiego.  

4. Projekt jest adresowany do 260 uczestników – 10 nauczycieli oraz 250 uczniów klas 

gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa 

świętokrzyskiego. 

 

§ 2 

SŁOWNIK POJĘĆ 

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

a) Wnioskodawca/Lider – Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

w Kielcach 

b) Partner – Kielecki Park Technologiczny 

c) Instytucja Współfinansująca – Narodowy Bank Polski 

d) Projekt – projekt „Mój startup – mój biznes” 



 

e) Uczestnik – uczeń oraz nauczyciel klasy gimnazjalnej lub szkoły 

ponadgimnazjalnej bezpośrednio korzystający ze wsparcia w ramach projektu, 

zakwalifikowany zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. 

f) Organizator – Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kielecki Park 

Technologiczny. 

 

§ 3 

CEL PROJEKTU 

1. Celem projektu „Mój startup – mój biznes” jest: 

a) dostarczenie młodzieży i nauczycielom klas gimnazjalnych i szkół 

ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego wiedzy 

ekonomicznej dotyczącej funkcjonowania biznesu, zainteresowanie 

zmianami i trendami na rynku pracy oraz pobudzanie kreatywności 

biznesowej. 

b) podniesienie oraz rozwinięcie wybranych kompetencji kluczowych 

w zakresie funkcjonowania na rynku pracy, w tym szczególnie rozwijanie 

umiejętności pracy w zespole, prowadzenia prezentacji publicznych. 

 

§ 4 

UCZESTNICY 

Uczestnikami projektu są uczniowie klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w I etapie 

łącznie 250 uczniów z 10 szkół, w II etapie 90 uczniów) oraz nauczyciele (łącznie 10 

nauczycieli). 

§ 5 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW 

1. Warunkiem zakwalifikowania szkoły do projektu jest:  



 

a) wypełnienie i dostarczenie wydrukowanego i podpisanego formularza 

zgłoszeniowego szkoły i nauczyciela stanowiącego załącznik do niniejszego 

Regulaminu. Formularz powinien zostać dostarczony do Biura Projektu „Mój 

startup – mój biznes” w siedzibie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli (ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce); 

b) zgłoszenie nauczyciela – szkolnego koordynatora w Systemie Obsługi Szkoleń 

Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (kod formy: PS19); 

c) o zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. 

2. O zakwalifikowaniu uczestnika – ucznia do projektu decydować będzie spełnienie 

następujących warunków: 

a) etap I 

 zainteresowanie ucznia przedsiębiorczością, trendami na rynku pracy, 

planowaniem własnej kariery edukacyjnej i zawodowej - wybór przez 

nauczyciela-koordynatora średnio 25 uczniów ze szkoły na warsztaty 

w szkole;  

b) etap II  

 szczególne zainteresowanie ucznia przedsiębiorczością, trendami na 

rynku pracy, planowaniem własnej kariery edukacyjnej i zawodowej 

z uwzględnieniem innowacyjnych pomysłów na własny startup; 

 wypełnienie formularza zgłoszeniowego ucznia do projektu „Mój startup 

– mój biznes” przez Ucznia, dostarczenie w/w formularza do siedziby 

Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ul. Marsz. 

J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce); 

 zalogowanie się na platformie e-learningowej projektu. 

c) Etap III 

 wyłonienia w drodze eliminacji szkolnych jednego trzyosobowego 

zespołu uczniowskiego z każdej szkoły (10 szkół), który będzie 

reprezentował szkołę na etapie wojewódzkim konkursu na najlepszy 

startup i w konkursie wiedzy ekonomicznej. 



 

3. W projekcie weźmie udział 10 nauczycieli, z każdej szkoły 1 nauczyciel 

wytypowany przez dyrektora na szkolnego koordynatora. 

 

§ 6 

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU – ZAKRES WSPARCIA 

Realizacja Projektu obejmuje następujące etapy: 

Etap I: Promocja 

a) wrzesień - grudzień 

Promocja Projektu. Szczegółowe informacje o projekcie są udostępnione na 

stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora, a także upowszechniona 

wśród pracowników i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

z obszaru województwa świętokrzyskiego. Projekt będzie promowany również 

podczas konferencji informacyjno-promocyjnej zorganizowanej w dniu 

20 września 2017 r. w Kieleckim Parku Technologicznym, w czasie trwania 

konkursu oraz podczas finału Konkursu „Mój startup – mój biznes” w dniu 

5 grudnia 2017 roku. 

 

Etap II: Rekrutacja 

a) 11 września 2017 rok – 21 września 2017 rok 

Rekrutacja szkół, nauczycieli – szkolnych koordynatorów 

b) wrzesień 

Ogłoszenie listy szkół zakwalifikowanych do projektu. 

c) 25 września 2017 rok – 4 października 2017 rok 

Rekrutacja uczniów do I,  II i III etapu projektu 

 

 
Etap III: Etap szkoleniowo – warsztatowy dla nauczycieli i uczniów 

Zgodnie z załączonym harmonogramem działań 

 



 

Etap V: Etap wyłonienia w drodze eliminacji szkolnych jednego trzyosobowego zespołu 

uczniowskiego z każdej szkoły (10 szkół), który będzie reprezentował szkołę podczas 

konkursu na najlepszy startup i w konkursie wiedzy ekonomicznej 

a) listopad 

Szkolna Komisja Konkursowa wybierze jeden trzyosobowy zespół, który 

zdaniem Komisji spełnia wszystkie kryteria i uzyska największą liczbę 

punktów wg kryteriów zawartych w załączonej Karcie Ocen na najlepszy 

pomysł na biznes  

 

Etap VI: Etap Konkursów realizowanych w ramach projektu (Konkurs na najlepszy 

pomysł na biznes i Konkurs wiedzy ekonomicznej) reguluje oddzielny Regulamin 

a) udział 30 uczniów (jeden trzyosobowy zespół, z każdej z 10 szkół 

uczestniczących w projekcie) w konkursie: 

a. na najlepszy pomysł na biznes – odrębny regulamin reguluje zasady 

uczestnictwa i przebieg Konkursu, koszt transportu na finał konkursu 

pokrywa ŚCDN. Konkurs odbywa się w dniu 05.12.2017 roku w Centrum 

Edukacyjnym Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

w Wólce Milanowskiej; 

b. wiedzy ekonomicznej - odrębny regulamin reguluje zasady uczestnictwa 

i przebieg Konkursu. Konkurs odbywa się w dniu 05.12.2017 roku 

w Centrum Edukacyjnym Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Wólce Milanowskiej po przeprowadzeniu prezentacji 

pitchingowych. W Konkursie biorą udział uczniowie z zespołów, które 

prezentowały swoje pomysły biznesowe.  

 

§ 7 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI  UCZESTNIKÓW PROJEKTU 



 

1. Zakwalifikowana do projektu Szkoła zobowiązana jest do realizacji 

powierzonych w ramach projektu zadań, m.in: 

a) udostępnienie sali na czterogodzinne zajęcia warsztatowe dla średnio 

25 uczniów; 

b) wyznaczenie nauczyciela odpowiedzialnego za koordynację projektu 

w szkole; 

c) rekrutacji uczniów w trzech etapach:  

 I etap: średnio 25 uczniów na jeden warsztat w szkole; 

 II etap: wybór trzech zespołów po 3 uczniów z każdej szkoły do udziału  

w zajęciach w KPT (ze szkoły 9 uczniów),  

 III etap: wyłonienia w drodze eliminacji szkolnych jednego 

trzyosobowego zespołu uczniowskiego z każdej szkoły, który będzie 

reprezentował szkołę na etapie wojewódzkim konkursu na najlepszy 

startup i w konkursie wiedzy ekonomicznej. 

2. Zakwalifikowaniu do projektu uczestnicy uprawnieni są do nieodpłatnego 

udziału w projekcie „Mój startup – mój biznes”. 

3. Uczestnicy zobowiązani są do: 

a) rzetelnego uczestnictwa w działaniach projektowych przewidzianych 

w ramach projektu i potwierdzania swojej obecności na liście obecności, 

b) wypełniania w trakcie trwania projektu oraz w okresie roku po jego 

zakończeniu ankiet ewaluacyjnych, 

c) wypełniania wskazanej przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Kielcach dokumentacji. 

 

§ 8 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW 

1. Świętokrzyskie Centrum Nauczycieli zobowiązuje się do: 

a) realizacja bezpłatnych form wsparcia merytorycznego dla uczestników projektu, 



 

b) przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli z zakresu założeń i rezultatów 

projektu oraz korzystania z platformy Moodle, 

c) przeprowadzenie warsztatów dla średnio 25. uczniów w macierzystej szkole 

nt. Jak zmienić pasję w biznes, 

d) moderowanie kursem na platformie Moodle, 

e) organizacja konkursu wiedzy w ramach projektu „Mój startup – mój biznes”, 

f) ochrona danych osobowych Uczestnika projektu oraz przetwarzanie ich 

wyłącznie w celu monitoringu i ewaluacji projektu. 

2. Kielecki Park Technologiczny zobowiązuje się do: 

g) realizacji bezpłatnych form wsparcia merytorycznego dla uczestników projektu, 

h) przeprowadzenia warsztatów dla uczniów i nauczycieli z kreowania pomysłów 

biznesowych, z tworzenia biznesplanu oraz z tworzenia prezentacji 

pitchingowych, 

i) udostępnienia Sali konferencyjnej na potrzeby wydarzeń realizowanych 

w ramach Projektu „Mój startup – mój biznes”, 

j) do ochrony danych osobowych Uczestnika projektu oraz przetwarzania ich 

wyłącznie w celu monitoringu i ewaluacji projektu. 

§ 9 

ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Uczestnik Projektu, może zrezygnować z udziału w Projekcie zgodnie 

z Regulaminem uczestnictwa w projekcie. 

2. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zastrzega sobie 

prawo skreślenia Uczestnika z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia 

przez niego niniejszego regulaminu. 

3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych 

do projektu jego miejsce zajmie inna osoba z danej szkoły, wskazana przez 

koordynatora lub dyrektora. 

4. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach Uczestnik zobowiązany jest zwrócić 

otrzymane materiały szkoleniowe. 



 

§ 10 

ZASADY MONITORINGU 

1. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu. 

2. Każda ze szkół zobowiązana jest do przekazania sporządzonego przez 

wyznaczonego nauczyciela sprawozdania merytorycznego w formie elektronicznej 

i papierowej. 

3. Sprawozdanie merytoryczne przekazywane jest do Biura Projektu w ŚCDN. 

4. Osoby odpowiedzialne za koordynację projektu ze strony Świętokrzyskiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach:  

 Małgorzata Grzegorczyk (e-mail: malgorzata.grzegorczyk@scdn.pl; 

tel. 41 362 45 48 wew. 121) 

 Anna Przeorska (e-mail: anna.przeorska@scdn.pl; tel. 41 362 45 48 

wew. 141)  

5. Osoba odpowiedzialna za koordynację projektu ze strony Kieleckiego Parku 

Technologicznego (e-mail: magdalena.cholewa@technopark.kielce.pl; tel. 41 278 

72 15). 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Banku Polskiego w ramach 

programu edukacji ekonomicznej, Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Kielcach oraz Kieleckiego Parku Technologicznego.  

2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu. 

3. Sprawy nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez 

Wnioskodawcę. 

4. Ostateczna interpretacja „Regulaminu uczestnictwa w projekcie” należy do 

Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. 

5. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym poinformuje 

na swojej stronie internetowej.  
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