Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 października 2016 r. – Prawo oświatowe
(j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 910), zarządza się, co następuje:
§1
Wprowadza się Regulamin programu mentorskiego dla uczniów Akademickich Liceów Ogólnokształcących
Politechniki Śląskiej pn. „Rozwiń skrzydła” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
1. Traci moc zarządzenie nr 126/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Programu mentorskiego dla uczniów Akademickich Liceów Ogólnokształcących
Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 592).
2. Wypłata stypendiów przyznanych na rok szkolny 2019/2020 uczniom Akademickich Liceów Ogólnokształcących
Politechniki Śląskiej nastąpi w terminie do 31 grudnia 2020 roku.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 września 2020 roku.

Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb uczestnictwa w programie mentorskim dla uczniów Akademickich
Liceów Ogólnokształcących Politechniki Śląskiej pn. „Rozwiń skrzydła” począwszy od roku szkolnego
2020/2021.
2. Organizatorem programu mentorskiego dla uczniów „Rozwiń skrzydła” jest Politechnika Śląska.
3. Celem programu mentorskiego jest rozwijanie potencjału intelektualnego oraz wspieranie rozwoju osobistego
wybitnie uzdolnionych uczniów Akademickich Liceów Ogólnokształcących Politechniki Śląskiej z udziałem
pracowników Politechniki Śląskiej pełniących rolę mentorów.
Pojęcia
§2
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) program mentorski „Rozwiń skrzydła”, zwany dalej „Programem” – program Politechniki Śląskiej
skierowany do wybitnie uzdolnionych uczniów Akademickich Liceów Ogólnokształcących Politechniki
Śląskiej wykazujących zainteresowania naukami ścisłymi i naukami technicznymi, opierający się na
stworzeniu indywidualnej relacji mentorskiej pomiędzy uczestnikiem a mentorem,
2) mentor – nauczyciel akademicki Politechniki Śląskiej, który przeszedł odpowiednie szkolenie i został
przypisany do tej roli,
3) uczestnik – uczeń Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, który został
zakwalifikowany do udziału w Programie i złożył oświadczenie o udziale w Programie stanowiące załącznik
nr 2 do Regulaminu,
4) szkoła – Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej.
Realizacja Programu
§3
1. Program jest realizowany w formie corocznych edycji w danym roku szkolnym, po jego inauguracji.
2. Etapy realizacji Programu:
1) ogłoszenie naboru,
2) złożenie dokumentacji rekrutacyjnej przez kandydatów,
3) weryfikacja przez koordynatora Programu dokumentacji rekrutacyjnej,
4) wyłonienie stypendystów,
5) przydzielenie mentorów,
6) opracowanie indywidualnego programu rozwoju na dany rok szkolny,
7) realizacja indywidualnego programu rozwoju przez stypendystów,
8) opracowanie sprawozdania semestralnego,
9) decyzja o kontynuacji Programu w kolejnym roku szkolnym.
3. Dyrektorzy szkół uczestniczą, z głosem doradczym, w procesie weryfikacji kandydatów i tworzeniu listy
rankingowej.

4. Koordynatorem Programu jest Centrum Obsługi Studiów (RD1). Do zadań koordynatora Programu należą
w szczególności:
1) ustalanie harmonogramu rekrutacji i składania sprawozdań z realizacji Programu,
2) zbieranie dokumentacji rekrutacyjnej od uczestników Programu,
3) dokonanie weryfikacji kandydatów zgodnie z procedurami, przedłożenie Prorektorowi ds. Ogólnych listy
rankingowej oraz przedstawienie najlepszych kandydatów,
4) administracyjna obsługa Programu, w tym zawiadomienie ucznia/rodzica/opiekuna prawnego, o kwalifikacji
lub braku kwalifikacji do Programu ,
5) informowanie Prorektora ds. Ogólnych o zaistnieniu przesłanek do zakończenia udziału ucznia w Programie,
6) informowanie Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia o zaistnieniu przesłanki do zakończenia udziału
mentora w Programie i zaprzestaniu wypłacania dodatku mentorskiego,
7) sprawozdawczość,
8) promocja Programu.
Warunki uczestnictwa i wypłaty stypendium
§4
1. Program adresowany jest do wybitnie uzdolnionych uczniów Akademickich Liceów Ogólnokształcących
Politechniki Śląskiej.
2. W każdej edycji Programu może zostać przyznanych maksymalnie 8 nowych stypendiów.
3. Pula środków na stypendia będzie corocznie ustalana przez Prorektora ds. Ogólnych, który z upoważnienia
Rektora sprawuje nadzór nad liceami.
3. Do Programu mogą przystąpić uczniowie, którzy przedłożą wymagane dokumenty – załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
4. Nadzór nad organizacją oraz prawidłową realizacją Programu sprawuje w części dotyczącej:
1) uczniów i wypłacanych stypendiów – Prorektor ds. Ogólnych,
2) mentorów i wypłacanych dodatków – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.
5. Każdy z uczestników jest objęty indywidualną opieką mentora oraz może uczestniczyć w zajęciach
przewidzianych programem studiów na kierunkach zgodnych z jego uzdolnieniami.
6. W ramach Programu uczniowie mogą korzystać z dodatkowych form wsparcia, obejmujących uczestnictwo
w aktywnościach przygotowanych przez Uczelnię, a mających na celu nabywanie przez uczestników nowych
kompetencji i rozwijanie ich potencjału naukowego. Wyboru dodatkowych form wsparcia dokonuje mentor,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu.
§5
1. W planach finansowych na dany rok budżetowy Akademickich Liceów Ogólnokształcących należy uwzględnić
wydatki na stypendia dla uczniów objętych Programem. Środki na pokrycie tych wydatków przekaże
Politechnika Śląska jako organ prowadzący szkołę.
2. Stypendia będą wypłacane zgodnie z harmonogramem ustalonym na dany rok szkolny.
3. Dysponentem środków finansowych, o których mowa w ust. 2, jest dyrektor szkoły.
4. Dyrektor szkoły sporządza sprawozdanie z wydatkowania w danym roku budżetowym środków i przedkłada je
prorektorom, o których mowa w § 4 ust. 4, w terminie do 31 stycznia roku następnego.
5. Stypendium jest wypłacane miesięcznie, zgodnie z harmonogramem, za okres:
1) od września do czerwca – dla uczniów klas 1- 2 (liceum 3-letniego) i klas 1- 3 (liceum 4-letniego)
2) od września do kwietnia – dla uczniów ostatniej klasy, dla których rok szkolny kończy się w kwietniu.
6. Stypendium jest przyznawane niezależnie od innych stypendiów i świadczeń.
§6
1. Dyrektor szkoły i koordynator Programu informują Prorektora ds. Ogólnych o zaistnieniu przesłanek do
zakończenia udziału ucznia w Programie.
2. Prorektor ds. Ogólnych może podjąć decyzję o zakończeniu udziału ucznia w Programie i zaprzestaniu wypłaty
stypendium w przypadku:

1) naruszenia przez uczestnika statutu szkoły;
2) niedopełnienia obowiązków wynikających z tytułu uczestnictwa w Programie, na podstawie pisemnej
informacji przekazanej przez koordynatora Programu;
3) utraty statusu ucznia szkoły;
4) braku osiągnięć ucznia bądź jego aktywności.
3. Zakończenie udziału w Programie i wypłaty stypendium następuje z początkiem miesiąca następującego po
miesiącu, w którym podjęto decyzję w tej sprawie.
4. W przypadku gdy nie jest możliwa realizacja Programu, np. w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia
epidemicznego lub stanem epidemii, Program może zostać wstrzymany, a stypendium dla uczestnika oraz
dodatek kwotowy dla mentora niewypłacone.
§7
Warunkiem otrzymania stypendium w kolejnym roku przez ucznia, który był uczestnikiem poprzedniej edycji, jest
pozytywna opinia mentora potwierdzona konkretnymi działaniami i osiągnięciami, takimi jak:
1) regularny udział w spotkaniach z mentorem,
2) regularny udział w pracach koła naukowego,
3) udział w konferencji,
4) udział w konkursie lub olimpiadzie,
5) napisanie pracy badawczej/naukowej lub
6) inne, zgodne z indywidualnym planem rozwoju.
Uczestnik jest również zobowiązany złożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu.
§8
Listę rankingową tworzy się na podstawie poniższych kryteriów:
1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub średnia rocznych ocen klasyfikacyjnych,
2) średnia ocen z dwóch przedmiotów szkolnych wiodących w indywidualnym programie rozwoju,
3) wybitne osiągnięcia w ramach olimpiad i konkursów przedmiotowych organizowanych na szczeblu
wojewódzkim krajowym lub międzynarodowym,
4) inne udokumentowane osiągnięcia na polu nauk ścisłych i nauk technicznych,
5) udział w szkolnych kołach naukowych,
6) udział w projektach naukowych kierowanych do młodzieży,
7) sprecyzowana wizja swojego rozwoju osobistego,
8) opinia wychowawcy.
Uczestnik
§9
1. Uczestnik bierze udział w Programie na zasadach dobrowolności.
2. Uczeń zobowiązany jest utworzyć swój profil zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
3. Uczestnik ma prawo do:
1) nieodpłatnego korzystania ze wszystkich form wsparcia zaproponowanych przez Uczelnię, o których mowa
w § 4 ust. 6,
2) uzyskania zaświadczenia o udziale w Programie,
3) udziału w zajęciach przewidzianych programem studiów na kierunkach zgodnych z jego uzdolnieniami,
na pisemny wniosek mentora, za zgodą pełnomocnika rektora ds. studenckich, po uzyskaniu rekomendacji
dyrektora szkoły, zgodnie z § 16 Regulaminu studiów Politechniki Śląskiej,
4) rezygnacji z udziału w Programie.
4. Uczestnik jest zobowiązany do:
1) bieżącego realizowania programu nauczania szkoły średniej oraz uczestnictwa w zajęciach przewidzianych
w Programie,

2) pozostawania w stałym kontakcie ze swoim mentorem oraz realizacji wspólnie określonych zadań,
3) współpracy z koordynatorem Programu w zakresie wypełniania semestralnych ankiet ewaluacyjnych
oceniających proces mentorski oraz bieżącą realizację Programu.
5. Uczestnik, który weźmie udział minimum w trzech kolejnych edycjach Programu i uzyska pozytywną opinię
mentora, otrzyma maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacji na Politechnikę Śląską.
Mentor
§ 10
1. Mentorem może być nauczyciel akademicki, który przeszedł obowiązkowe szkolenie dla mentorów
zorganizowane na Politechnice Śląskiej oraz posiada: wysoką wiedzę merytoryczną, zdolności dydaktyczne
i wychowawcze, umiejętność przekazywania wiedzy oraz motywowania do pracy, a także umiejętność
współpracy.
2. Decyzję o włączeniu nauczyciela akademickiego do Programu i przypisaniu go w roli mentora do danego ucznia
podejmuje Prorektor ds. studenckich i kształcenia na wniosek pełnomocnika rektora ds. studenckich.
3. Mentor może podjąć działania wspierające ucznia w przystąpieniu do konkursu „O złoty indeks Politechniki
Śląskiej”.
4. Nauczyciel akademicki pełniący rolę mentora otrzymuje dodatek kwotowy, o którym mowa w § 20 Regulaminu
wynagradzania, o którego wysokości decyduje Rektor, a także może zaliczyć działania mentorskie do
działalności dydaktycznej uwzględnionej w arkuszu oceny okresowej.
5. Mentor, w razie utrudnionego kontaktu z uczniem i braku współpracy, może wnioskować o rezygnację z udziału
w Programie.
6. Mentor corocznie opracowuje i przedkłada koordynatorowi Programu indywidualny plan rozwoju, stanowiący
załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Do zadań mentora należą:
1) wspieranie ucznia w procesie mentoringu, w formie regularnych spotkań kontaktowych lub zdalnych,
2) pisemne opracowanie rocznego indywidualnego planu rozwoju z określeniem konkretnych form wsparcia
ucznia i zadań do wykonania,
3) semestralne sprawozdanie ze współpracy i realizacji indywidualnego planu rozwoju uczestnika,
4) wskazanie/wybór form wsparcia uczestnika w Programie,
5) sporządzenie raportu z osiągnięć uczestnika Programu danej edycji i wystawienie opinii – pozytywna opinia
mentora jest podstawą kwalifikacji uczestnika do Programu w kolejnym roku.
Ochrona danych osobowych
§ 11
1. Utworzenie profilu kandydata na uczestnika Programu oznacza zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę
Śląską danych osobowych uczestnika na potrzeby udziału w Programie, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119, str.
1, z późn. zm.).
2. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę wyraża rodzic/opiekun prawny.
Postanowienia końcowe
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Rektor.

Profil kandydata na uczestnika Programu

.....................................................
(miejscowość, data)

.....................................................
(podpis ucznia/rodzica/opiekuna prawnego)

Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z przepisami art. 13 i art. 26 RODO informujemy, że Politechnika Śląska oraz Akademickie Liceum
Ogólnokształcące ……. przetwarzają Twoje dane osobowe jako Współadministratorzy, w związku z realizacją
programu mentorskiego pn. „Rozwiń skrzydła”. W sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych
można kontaktować się z każdym ze Współadministratorów.
1. Współadministratorzy danych osobowych
Politechnika Śląska – możesz skontaktować z administratorem w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice,
2) przez e-mail: RR1@polsl.pl,

Akademickie Liceum Ogólnokształcące ………. – możesz skontaktować z administratorem w następujący
sposób:
1) listownie na adres: ………….. ,
2) przez e-mail: …………… ,
2. Inspektor ochrony danych
Współadministratorzy wyznaczyli Inspektorów Ochrony Danych, z którymi możesz się skontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych:
1) w przypadku Politechniki Śląskiej – poprzez e-mail iod@polsl.pl; listownie na adres: ul. Akademicka 2A,
44-100 Gliwice,
2) w przypadku ALO ……………… – poprzez e-mail ………………………; listownie na adres:……………. ,
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z planowanym uczestnictwem w programie mentorskim dla
uczniów ALO pn. „Rozwiń skrzydła”.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, czyli zgoda, lit. b, czyli umowa, lit. c,
czyli przepisy prawa, lit. e, czyli realizacja zadań publicznych, oraz lit. f, czyli realizacja prawnie uzasadnionego
interesu publicznego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119, s. 1).
4. Okres przechowywania danych osobowych
Administratorzy będą przechowywać Twoje dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa.
5. Odbiorcy danych
Administratorzy mogą przekazywać informacje podmiotom zewnętrznym oraz organom lub podmiotom
publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią
one z żądaniem, na podstawie stosownej podstawy prawnej.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
2) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych,
3) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to nie przysługuje, gdy przetwarzanie danych
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
5) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu
maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali
Twoje dane do innego administratora, jednakże zrobimy to tylko wówczas, gdy takie przesłanie będzie
technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych,
które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, czyli w formie elektronicznej, i na podstawie umowy
z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Twoje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

................................................................
(imię i nazwisko ucznia)

................................................................
(szkoła)

................................................................
(nr legitymacji uczniowskiej)

OŚWIADCZENIE
Uczestnika programu mentorskiego dla uczniów Akademickich Liceów Ogólnokształcących
Politechniki Śląskiej pn. „Rozwiń skrzydła”
Oświadczam, że w roku szkolnym 20…/20… będę uczestniczyła/uczestniczył w Programie mentorskim
dla uczniów Akademickich Liceów Ogólnokształcących Politechniki Śląskiej pn. „Rozwiń skrzydła” pod opieką
………………………………………… .
(imię i nazwisko mentora)

.....................................................

.....................................................

(miejscowość, data)

(podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego)

Indywidualny plan rozwoju uczestnika programu mentorskiego dla uczniów
Akademickich Liceów Ogólnokształcących Politechniki Śląskiej pn. „Rozwiń skrzydła”
na rok szkolny 20../20..

…………………………………………
podpis mentora

………………………………………….
podpis uczestnika

Sprawozdanie mentora
z realizacji indywidualnego programu rozwoju uczestnika programu mentorskiego dla
uczniów Akademickich Liceów Ogólnokształcących Politechniki Śląskiej
pn. „Rozwiń skrzydła”
Rok szkolny 20../20..

semestr zimowy/letni *

…………………………………………
podpis mentora

………………………………………….
podpis uczestnika

Opiniuję pozytywnie/negatywnie dalszy udział w Programie *

Gliwice, ………………………………………

* - zakreślić właściwe

………………………………………..
podpis mentora

Dodatkowe formy wsparcia uczestników programu mentorskiego dla uczniów
Akademickich Liceów Ogólnokształcących Politechniki Śląskiej pn. „Rozwiń skrzydła”
w roku szkolnym 20…/20…

Gliwice, ………………………………………

………………………………………..
podpis mentora

