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REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU NAUCZYCIELA W ZAJĘCIACH  

W RAMACH PROJEKTU 

 

pn. „Nauka - to lubię! - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych  

oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” 

 

w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – 

Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej 

oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie 

ogólne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. 

 

Umowa o dofinansowanie nr…………………………………… 

 

§ 1 

Informacje o projekcie 

1. Projekt „Nauka - to lubię! - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych 

oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” jest realizowany w szkołach, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński, w ramach „Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie 

i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji 

przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne. Projekt jest współfinansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.  

2. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o zawartej pomiędzy Powiatem Wrzesińskim, 

a Zarządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

3. Celem głównym projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów, w tym uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczących się w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka 

Sienkiewicza we Wrześni, w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino 

we Wrześni, w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama 

we Wrześni,  w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni 

oraz w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni, poprzez organizację zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających uzdolnienia i specjalistycznych zajęć 

terapeutycznych, jak i podwyższenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji nauczycieli uczących 

w ww. szkołach Wszystkie formy wsparcia mają na celu podniesienie kwalifikacji lub kompetencji 

nauczycieli w zakresie: a) prowadzenia zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 

i języków obcych, w tym w zakresie przygotowania do nauczania w oparciu o metody 

eksperymentu i doświadczenia b) wykorzystania w nauczaniu e-zasobów/e-podręczników/e-

materiałów dydaktycznych, c) pracy wykonywanej z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w tym zakresie kompetencji wychowawczych i pedagogiki specjalnej. Celem 

jest również poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów w w/w szkołach poprzez doposażenie 
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pracowni przyrodniczych  i pracowni matematycznych w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia 

doświadczeń i eksperymentów. 

5. Projekt jest realizowany od 01.08.2018 r. do 30.06.2021 r., zajęcia pozalekcyjne będą 

prowadzone w okresie 01.10.2018 r. do 30.06.2021r. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru Uczestników Projektu oraz zasady 

uczestnictwa w projekcie pn. „Nauka - to lubię! - kompleksowy program rozwojowy szkół 

ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”, zwanym dalej 

Projektem. 

2. Rekrutacja do Projektu jest zamknięta i ogranicza się do nauczycieli szkół prowadzonych 

przez Powiat Wrzesiński, wymienionych w § 3 pkt 1 regulaminu. 

3. Informacja o projekcie jest dostępna w: 

1) Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej (Biuro Projektu); pok. 104, ul. Chopina 10, 62-300 

Września; 

2) szkołach prowadzonych przez Powiat Wrzesiński. 

 

REGULAMIN REKRUTACJI NAUCZYCIELI 

 

§ 3 

Ogólne zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja dokonywana będzie spośród nauczycieli szkół: 

1) Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni; 

2) Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni; 

3) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama 

we Wrześni; 

4) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni; 

5) Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni. 

2. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona we IX. 2018 r., przez Komisję Rekrutacyjną, 

na podstawie niniejszego Regulaminu. 

3. Do projektu zostaną zakwalifikowani nauczyciele na podstawie prawidłowo złożonego 

Formularza zgłoszeniowego,  zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem określonym 

w diagnozach potrzeb poszczególnych szkół biorących  udział w projekcie (przeprowadzonych 

w XI i XII 2017 r., w oparciu m.in. o plan rozwoju szkoły oraz ankiety wśród nauczycieli ) 

oraz zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Pod uwagę brany jest stopień przygotowania 

nauczyciela do pełnienia obowiązków (analiza kwalifikacji w zakresie tematycznego wsparcia 

z uwzględnieniem prowadzonych przedmiotów). 

4. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły.  

5. Złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału 

w Projekcie. 
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6. Osoby niepełnosprawne będą miały pierwszeństwo udziału w Projekcie. W przypadku 

zakwalifikowania do udziału w Projekcie osób niepełnosprawnych Powiat Wrzesiński zobowiązuje 

się w maksymalny możliwy sposób ułatwić im dostęp do studiów i szkoleń. 

7. Nie podanie wszystkich danych w formularzu zgłoszeniowym ( poza tzw. danymi wrażliwymi) 

skutkuje brakiem możliwości zakwalifikowania do Projektu. Ponadto osoba niepełnosprawna, 

aby zakwalifikować się do udziału w projekcie dodatkowo zobowiązana jest do podania informacji 

o niepełnosprawności wraz z przedłożeniem stosownego dokumentu potwierdzającego 

niepełnosprawność. 

7. Do projektu zostaną przyjęci chętni nauczyciele spełniający kryteria grupy docelowej. 

8. Informacje o rekrutacji zostaną umieszczone na stronach internetowych  szkół. 

9. Proces rekrutacji został zaplanowany tak aby nikomu nie ograniczać dostępu. Wszyscy 

uczestnicy będą mieli pełny dostęp do szkoleń i studiów podyplomowych na równym poziomie. 

10. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

11. W procesie rekrutacji ograniczenia nie będą stanowić: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa 

  lub pochodzenie etniczne, wyznawana religia lub światopogląd, orientacja seksualna.  

12. Procedura rekrutacyjna oraz monitoring uczestnictwa w Projekcie uwzględnia i zobowiązuje 

osoby odpowiedzialne za realizację Projektu do przestrzegania ustawy o ochronie danych 

osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.  

13. Podane dane przetwarzane będą wyłącznie na cele związane z realizacją rozliczaniem i kontrolą 

Projektu. 

14. Bieżący monitoring nad procesem rekrutacji uczestników Projektu prowadzi Szkolny 

Koordynator Projektu. 

15. Udział w projekcie jest bezpłatny, obejmuje koszt studiów i szkoleń, bez kosztów dojazdu. 

Koszt dojazdu pokrywa szkoła.  

16. Nadzór nad prawidłowością realizacji zadań przewidzianych w projekcie sprawuje koordynator 

metodyczny.  

 

§ 4 

Zasady rekrutacji / warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami Projekty mogą być wyłącznie nauczyciele, którzy będą prowadzić zajęcia   

uczniami w ramach Projektu. 

2. W każdej szkole powołana zostanie przez Dyrektora Szkoły komisja rekrutacyjna, w skład której 

wejdą: 

1) Dyrektor szkoły 

2) Szkolny Koordynator Projektu, 

3) Pracownik szkoły ds. kadr. 

3. Do projektu zostaną zakwalifikowani nauczyciele na podstawie prawidłowo złożonego 

Formularza zgłoszeniowego,  zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem określonym   
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diagnozach potrzeb poszczególnych szkół biorących  udział w projekcie (przeprowadzonych w XI   

XII 2017 r., w oparciu m.in. o plan rozwoju szkoły oraz ankiety wśród nauczycieli) oraz zgodnie 

z wnioskiem o dofinansowanie. Pod uwagę brany jest stopień przygotowania nauczyciela 

do pełnienia obowiązków (analiza kwalifikacji w zakresie tematycznego wsparcia 

z uwzględnieniem prowadzonych przedmiotów). 

4. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów, dodatkowo punktowane będą: 

- poziom kwalifikacji rozumiany jako stopień awansu zawodowego, zgodnie z poniższą punktacją: 

a) stażysta – 5 pkt 

b) kontraktowy – 4 pkt 

c) mianowany – 3 pkt 

d) dyplomowany – 2 pkt 

- poziom kwalifikacji rozumiany jako poziom wykształcenia z przedmiotu nauczanego w projekcie, 

zgodnie z poniższą punktacją: 

a) tytuł zawodowy licencjata – 4 pkt 

b) tytuł zawodowy magistra – 3 pkt 

c) tytuł zawodowy magistra oraz ukończone studia podyplomowe z tego samego przedmiotu 

– 2 pkt  

- ponadto osoby: 

a) z orzeczeniem o niepełnosprawności (20 pkt), 

b) z terenów wiejskich (10 pkt), 

c) z rodzin objętych pomocą społeczną (20 pkt), 

d) kobiety ze względu na utrudniony dostęp do rynku pracy (10 pkt). 

5. Prace komisji rekrutacyjnej są udokumentowane protokołem i kończą się sporządzeniem 

i podpisaniem: listy uczestników zakwalifikowanych do projektu i listy uczestników 

rezerwowych projektu oraz listy uczestników projektu. Wymienione listy są zatwierdzane 

przez Dyrektora Szkoły. 

6. W przypadku niewyłonienia spośród otrzymanych Formularzy zgłoszeniowych wymaganej 

liczby Uczestników/-czek, Beneficjent zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rekrutacji 

uzupełniającej oraz wydłużenia okresu rekrutacji i wyznaczenia późniejszego terminu składania 

Formularzy zgłoszeniowych, o czym niezwłocznie poinformują szkoły na stronie internetowej 

szkoły. 

8. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób takich samych wyników, o kolejności 

na Liście Rankingowej rozstrzygnie termin złożenia Formularza zgłoszeniowego.  

9. Szkolny Koordynator projektu podaje do wiadomości informacje o zakwalifikowaniu 

do uczestnictwa w projekcie i zakwalifikowaniu na listę rezerwową. 

10. Osoby zakwalifikowane do projektu są zobowiązane podpisać umowę uczestnictwa 

w projekcie oraz oświadczenie uczestnika Projektu. 
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11. Pełna dokumentacja dotycząca rekrutacji przekazywana jest do Biura Projektu w Wydziale 

Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 

po zakończeniu realizacji Projektu 

§ 5 

Kwalifikacja Uczestników – rodzaje wsparcia 

1. Uczestnik Projektu jest kwalifikowany na studia podyplomowe/kursy/szkolenia, w następującym 

zakresie zgodnym w wnioskiem o dofinansowanie projektu: 
 

Liceum Ogólnokształcącego 

im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni 

-studia podyplomowe 

 

 

1.Terapia pedagogiczna. 

 

 

 

Liceum Ogólnokształcącego 

im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni  

- kursy/szkolenia 

 

1. Kurs dotyczący rozszyfrowywania tajemnic natury – 

obserwacja i eksperyment na lekcjach biologii w 

szkole ponadgimnazjalnej . 

2. Kurs na temat zjawisk na niebie i ziemi, skierowany 

do nauczycieli geografii i fizyki. 

3. Kurs dotyczący innowacyjnych metod nauczania po 

reformie oświaty. 

Zespół  Szkół Technicznych  

i Ogólnokształcących  

we Wrześni- studia podyplomowe 

 

1. Pomoc psychopedagogiczna i coaching w edukacji. 

Zespół  Szkół Technicznych  

i Ogólnokształcących we Wrześni -

kursy/szkolenia 

1. Kurs e-learningowy w zakresie poszerzania 

umiejętności stosowania technologii informacyjno-

komputerowych na lekcji matematyki – kurs 

podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany. 

 

2. Kurs dla nauczycieli j. niemieckiego w celu 

wprowadzenia do korzystania z tzw. e-learningu i 

publikowania na platformie materiałów statystycznych 

i interaktywnych  

Zespół Szkół Politechnicznych  

we Wrześni - studia podyplomowe 

 

 

1. Diagnoza i terapia pedagogiczna. 

 

Zespół Szkół Politechnicznych  

we Wrześni – kursy/szkolenia 

1. Szkolenie e-learningowe z zakresu wykorzystania 

platformy do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu 

oraz sprawdzania postępu uczniów  w nauce. 

2. Szkolenie e – learningowe z zakresu badania 

własności matematycznych i przeprowadzaniu 

eksperymentów matematycznych – poziom 

podstawowy, średniozaawansowany. 

 1. Studia podyplomowe z zakresu wspierania osób z 
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Zespół Szkół Zawodowych nr 2  

we Wrześni - studia podyplomowe 

zaburzeniami z grupy DSM.  

2. Studia podyplomowe z zakresu 

oligofrenopedagogiki - edukacji i rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych intelektualnie. 

3. Studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii 

pedagogicznej. 

 

Zespół Szkół Zawodowych nr 2  

we Wrześni – szkolenia/kursy 

1. Kształcenie kompetencji w nowoczesnej szkole. 

2. Innowacje i eksperymenty w szkole. 

3. Wykorzystanie e-zasobów. 

4. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w 

nauczaniu i uczeniu się  (kurs on-line). 

Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni -

studia podyplomowe 

1. Integracja sensoryczna. 

 

 

Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni – 

szkolenia/kursy 

1. Szkolenie z zastosowania nowoczesnych technologii 

na lekcji języka obcego. 

2. Szkolenie z matematyki i poszerzania umiejętności 

stosowania technologii informatyczno-komputerowych 

na lekcji matematyki – poziom podstawowy i 

średniozaawansowany. 

3. Szkolenie na temat zjawisk na niebie i ziemi. 

(skierowane do nauczycieli przedmiotów 

matematyczno-fizycznych). 

4. Szkolenie na temat sposobów motywowania ucznia 

do nauki . 

5. Wykorzystanie e-podr. i e-zasobów  

w nauczaniu i uczeniu się (kurs on-line). 

 

 

2. Uczestnik Projektu może uczestniczyć w kilku rodzajach wsparcia, na które został 

zakwalifikowany w wyniku przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoły przeprowadzonej w XI i XII 

2017 r. i rekrutacji.  

§ 6 

Obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 

1) zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania zasad i warunków w nim 

określonych, 

2) podpisania umowy uczestnictwa, i oświadczenia uczestnika Projektu dot. przetwarzania 

danych osobowych, 

3) regularnego uczestniczenia w przyznanej formie wsparcia, na które został zakwalifikowany, 

4) udział w minimum 80% godzin na wybranych  studiach/szkoleniach w ramach Projektu, 
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5) wypełnienia  pre-testu na pierwszych zajęciach oraz post-testu na ostatnich zajęciach w 

ramach kursu/szkolenia, 

6) bieżącego informowania Szkolnego Koordynatora Projektu o wszystkich zdarzeniach 

mogących zakłócić jego dalszy udział we wsparciu w ramach projektu, 

7) natychmiastowego poinformowania Koordynatora Szkolnego o rezygnacji z udziału 

w projekcie wraz wyjaśnieniem powodów rezygnacji (warunki rezygnacji szczegółowo 

dookreśla umowa uczestnictwa w projekcie) 

8) szkolenie/kurs każdorazowo zakończy się uzyskaniem zaświadczenia. Warunkiem uzyskania 

zaświadczenia jest potwierdzenie nabycia kompetencji. Nabycie kompetencji potwierdzane 

jest oceną opisową nauczyciela przygotowaną przez dyrektora szkoły, wydaną na podstawie 

przekazanych przez Wykonawcę szkolenia/kursu wyników pre-testów i post-testów,  

9) ukończenie studiów podyplomowych potwierdzane jest uzyskaniem dyplomu. Nauczyciel 

zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby zdać egzamin końcowy i uzyskać dyplom 

ukończenia studiów podyplomowych 

10) nauczyciel zobowiązany jest wykorzystać uzyskane kwalifikacje/kompetencje 

do prowadzenia zajęć w ramach niniejszego projektu – zgodnie z wnioskiem 

o dofinansowanie projektu,  

11) w przypadku nieuzasadnionej, zawinionej rezygnacji ze studiów podyplomowych, 

oraz w przypadku zawinionego nie uzyskania dyplomu – nauczyciel zobowiązany 

jest do zwrotu kosztu studiów,  

12) w przypadku nieuzasadnionej, zawinionej rezygnacji z kursu/szkolenia - nauczyciel 

zobowiązany jest do zwrotu kosztu kursu/szkolenia, 

13) podczas kursów/szkoleń prowadzona będzie lista obecności. Uczestnik zobowiązany 

jest każdorazowo do złożenia podpisu na liście obecności. W przypadku nieobecności 

przekraczającej 20% godzin całego szkolenia/kursu – nauczyciel zostaje skreślony z listy 

uczestników.  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Beneficjent zastrzega sobie 

prawo zmiany Regulaminu, bądź wprowadzenia dodatkowych warunków bez uprzedzenia.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy 

prawa krajowego, przepisy Prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy 

strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego dotyczące Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 

3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem jego nieważności. 

 



   

  

 

 

 
 

 

 

„Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół 

ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” 

Starostwo Powiatowe 

ul. Chopina 10, 62-300 Września 

tel. 061 640-44-44, fax. 061 640-20-51 

www.wrzesnia.powiat.pl   e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl 
   

 

Załączniki: 

1. Wzór umowy uczestnictwa. 

2. Wzór formularza zgłoszeniowego.  

3. Oświadczenie uczestnika.  

 


