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Zarządzenie Nr 10/21 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 12 stycznia 2021 roku 

 

w sprawie zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Od Juniora  

do Seniora” 

 

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 3 i § 6 ust. 1 i Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Uczelni  Zawodowej we 

Włocławku w związku z Uchwałą Nr 80/18 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku (dawniej 

Państwowej Wyższej Szkoły  Zawodowej we Włocławku) z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na przystąpienie do realizacji projektu „Od Juniora do Seniora”  

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Od Juniora do Seniora” (nr Projektu 

POWR.03.01.00-00-T075/18) realizowanym przez Państwową Uczelnię Zawodową  

we Włocławku, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, 

Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje  

w szkolnictwie wyższym, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 11/19 Rektora 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku (dawniej Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej we Włocławku) z dnia 11 lutego 2019 roku, zmienionym Zarządzeniem nr 66/19 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku (dawniej Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej we Włocławku) z dnia 29 lipca 2019 r., wprowadza się następujące 

zmiany:   

 

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Projekt realizowany jest w okresie od  02.01.2019 roku do 30.06.2021 roku”, 

 

2) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1.Rekrutacja do projektu prowadzona będzie cyklicznie:  

1)  w lutym 2019 roku; 

2)  we wrześniu 2019 roku wśród osób dotąd niezrekrutowanych; 

3)  w lutym 2020 roku wśród osób dotąd niezrekrutowanych; 

4)  w lutym 2021 roku wśród osób dotąd niezrekrutowanych; 



5)  w innych terminach wskazanych przez koordynatora projektu (jeśli podyktowane  

to będzie szczególną sytuacją np. pandemią COVID-19 i koniecznością terminowej 

realizacji projektu). 

§2.  

W załączniku Nr 1.1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Od Juniora  

do Seniora” (nr Projektu POWR.03.01.00-00-T075/18), wprowadza się zmianę w zakresie 

deklarowanych form wsparcia: 

 „1.  Dzieci w wieku 6-9 lat :  

- zajęcia z języka angielskiego,  

- zajęcia z sensomatematyki,  

- zajęcia z rozwiązywania zagadek logicznych,  

- zajęcia  z programowania,  

- zajęcia  z tworzenia stron internetowych,  

- zajęci logopedyczno-dykcyjne, 

- zajęcia z rozwijania kompetencji społecznych.  

2. Dzieci w wieku 10-14 lat:  

- zajęcia z języka angielskiego,  

- zajęcia  z programowania,  

 - zajęcia  z tworzenia stron internetowych.   

3. Młodzież w wieku 15-18 lat:  

- zajęcia z języka angielskiego,  

- zajęcia  z programowania,  

- zajęcia  z tworzenia stron internetowych.” 

 

§ 3. 

Tekst jednolity Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Od Juniora do Seniora” 

stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi projektu. 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2021 roku. 

Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz 


