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Regulamin	rekrutacji	do	projektu		„Akademia	sztucznej	inteligencji	w	Elektryku”	
realizowanego	przez	Stowarzyszenie	Przyjaciół	Elektryka	z	siedzibą		w	Białymstoku	we	

współpracy	z	Zespołem	Szkół	Elektrycznych	
	im.	prof.	Janusza		Groszkowskiego	w	Białymstoku.	

Projekt	jest	współfinansowane	ze	środków		
	budżetu	należących	do	Województwa	Podlaskiego,	na	realizację	zadań	publicznych		

w	sferze	nauki,	szkolnictwa	wyższego,	edukacji,	oświaty	
	i	wychowania.	

	

§ 1 
INFORMACJE	OGÓLNE	

W okresie od 03.08.2020 r. do 31.12.2020 r. Stowarzyszenie „Stowarzyszenie Przyjaciół 
Elektryka realizuje projekt pod nazwą „Akademia sztucznej inteligencji w Elektryku”. Projekt 
jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Podlaskiego  na realizację zadań 
publicznych w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty  i wychowania. Projekt jest 
realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Elektryka we współpracy z Zespołem Szkół 
Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku. 
W realizacji projektu uczestniczą uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza 
Groszkowskiego w Białymstoku mieszczącego się  przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14,  
w Białymstoku. Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie województwa 
podlaskiego. 
Głównym celem projektu jest wszechstronny rozwój kompetencji cyfrowych, rozwój 
kreatywności i innowacyjności uczniów umożliwiający wzrost konkurencyjności uczniów ZSE na 
rynku pracy. Cel ten ma być zrealizowany poprzez odbycie szkolenia 
pt.: "Programowanie	 i	 sztuczna	 inteligencja	w	 robotyce". W szkoleniu może wziąć udział 
12 uczniów klas I–III Technikum Elektrycznego. Szkolenie będzie miało formę 10-godzinnego 
teoretycznego kursu w formie e-learningu realizowanego na platformie e-learningowej oraz  20-
godzinnej części praktycznej, realizowanej w formie szkolenia, na terenie szkoły w Zespole Szkół 
Elektrycznych w Białymstoku. Szkolenie ma na celu umożliwienie uczniom nabycie nowych 
kompetencji w dziedzinie programowania, zapoznania ze sztuczną inteligencją, uczeniem 
maszynowym oraz robotyką.  
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§ 2 
UCZESTNICY	PROJEKTU	

 
 Zgodnie z założeniami regulaminu konkursu na realizację zadania publicznego  
pn.: „Akademia	sztucznej	 inteligencji	w	Elektryku”	nr umowy: Nr 5/2020/SPE/AI z dnia 3 
września 2020 roku oraz ofertą realizacji zadania publicznego (wnioskiem o dofinansowanie) 
uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być uczniowi  i uczennice klas I-III Technikum 
Elektrycznego Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku 
zamieszkali na terenie  województwa podlaskiego. 

 

 

§ 3 
TERMIN	PROWADZENIA	NABORU	I	REKRUTACJI  

 
Nabór uczniów do projektu będzie prowadzony od 9 września 2020 r. do 16 września 2020 roku. 
W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników do projektu Projektodawca może 
ogłosić dodatkowy nabór.  

 

 

§ 4 
WARUNKI	KWALIFIKACJI	

	
Wstępnym warunkiem zakwalifikowania się do udziału w projekcie jest wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego -elektronicznego przesłanie go do Koordynatora projektu 
Magdaleny Szeligowskiej.  W celu przeprowadzenia rekrutacji powołana zostanie Komisja 
Rekrutacyjna, w skład której wejdą:  
Koordynator projektu – Pani Magdalena Szeligowska  
Wicedyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych – Pan Dariusz Tomczak 
Nauczyciel przedmiotów informatycznych – Pan Przemysław Sienkiewicz. 
W pierwszej kolejności komisja dokona weryfikacji dokumentów pod kątem spełnienia 
wymogów formalnych. Następnie dokonany zostanie wybór uczniów i uczennic zgłoszonych do 
uczestnictwa w projekcie, według następujących kryteriów:  
-miejsce zamieszkania województwo podlaskie, 
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-uczeń/ uczennica klasy I lub II  lub III Technikum Elektrycznego, 
-zainteresowanie programowaniem, 
-zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. 
Weryfikacja w/w kryteriów odbywać się będzie na podstawie złożonych oświadczeń  
w formularzu rekrutacyjnym. 
W przypadku większej ilości chętnych niż dostępna liczba miejsc o ostatecznym udziale  
w szkoleniu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Po zakończonej rekrutacji sporządzona zostanie 
lista zakwalifikowanych uczestników projektu wraz z listą rezerwową w przypadku 
przekroczenia liczby dostępnych miejsc.  Wolne miejsce zajmie pierwsza w kolejności osoba  
z listy rezerwowej. 
Ocena kryteriów następuje w systemie punktowym.: 
-miejsce zamieszkania województwo podlaskie – 1 pkt. 
-uczeń/ uczennica klasy I lub II  lub III Technikum Elektrycznego – 1 pkt. 
-zainteresowanie programowaniem- 1 pkt. 
−zapoznanie się z niniejszym Regulaminem- 1pkt. 
W przypadku otrzymania przez kandydatów jednakowej liczby punktów przez więcej niż jedną 
osobę na ostatnim kwalifikującym się miejscu decydujące znaczenie będzie miała kolejność 
zgłoszeń do w/w projektu. 
Lista zakwalifikowanych uczestników wywieszona zostanie w biurze projektu (pokój P20C). 
Uczestnicy zostaną także powiadomieni o wynikach rekrutacji drogą mailową. 
 
 

 
§ 5 

OBOWIĄZKI	UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK	
	

1.Obowiązki uczestników projektu:  
-przestrzeganie niniejszego Regulaminu, 
-udział w szkoleniach projektowych, 
-uczestnictwo w monitorowaniu projektu, tj. wpis na listę uczestników, podpisanie listy 
obecności na szkoleniach, 
-upowszechnianie rezultatów projektu.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 6 
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POSTANOWIENIA	KOŃCOWE	

	
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora 
projektu.  
2. Niniejszy „Regulamin rekrutacji ” zatwierdza oraz zmienia Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 
Elektryka.  
3. Ostateczna interpretacja „Regulaminu rekrutacji” należy do Koordynatora Projektu.  
4. Całą dokumentację przechowuje się do 31.12.2025r. w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół 
Elektryka, w teczkach spraw przeznaczonych na ten cel.  
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.09.2020 r.  
 
  
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


