
 

Projekt „Kompetencje sekretem sukcesu ”  

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

 

REGULAMIN REKRUTACJI  

NAUCZYCIELI / KADRY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  

pt. „KOMPETENCJE SEKRETEM SUKCESU” 

 

współfinansowanego ze środków Europejski Fundusz Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

 

Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji uczestników projektu,  

ich prawa i obowiązki, a także formy wsparcia przewidziane w ramach projektu.  

 

§ 1. 

INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Projekt pt. „Kompetencje sekretem sukcesu” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej RPWM.02.02.00 

Kadry dla gospodarki. Działanie 02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy 

RPWM.02.02.01-28-0112/17-00 z dnia 24.07.2018 r. zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko 

Mazurskim z siedzibą przy ul. Emilii Plater, 10-562 Olsztyn a  Beneficjentem projektu, którym jest Gmina 

Olecko z siedzibą przy Placu Wolności 3, 19-400 Olecko. 

2. Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi  im. ks. Jana 

Twardowskiego w Olecku 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. 

4. Projekt realizowany jest na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi  im. ks. Jana 

Twardowskiego w Olecku. 

5. Adres Biura Projektu: Osiedle Siejnik I 14, 19-400 Olecko, woj. warmińsko- mazurskie, adres e-

mail:sp4@sp4.olecko.pl, tel: 87 523 91 00. 

6. Celem projektu podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz 

właściwych postaw/umiejętności oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do 56 ucz ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego. Realizacja projektu umożliwi również 

stworzenie w SP4 warunków do nauczania eksperymentalnego, wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu 

oraz zapewni 30 nauczycielom możliwość szkolenia i doskonalenia umiejętności zawodowych w celu 

poprawy jakości szkoły w ww. obszarach. 

7. Wsparcie w ramach projektu jest bezpłatne i realizowane będzie przez cały okres jego trwania. 

 

§ 2. 

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE W RAMACH PROJEKTU 

Wsparcie nauczycieli poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji do pracy z uczniami w zakresie 

stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji 

kluczowych i postaw. 

1. Organizacja szkolenia w ramach krótkich form doskonalenia zawodowego (40 godzin dydaktycznych 

realizowanych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy) z następującego zakresu: 
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1) SZKOLENIE I - prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych  

i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy; 

2) SZKOLENIE II - stosowanie metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u 

uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności - 

kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej; 

3) SZKOLENIE III - prowadzenie procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu; 

4) SZKOLENIE IV – korzystanie z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych - podniesienie 

kompetencji cyfrowych nauczycieli; 

2. Kurs z zakresu programowania - bootcamp Python  

Szkolenia zrealizowane zostaną z zastosowaniem rozwiązań wypracowanych dzięki EFS – nauczyciele 

zdobędą umiejętności w zakresie wykorzystania w nauce e-podręcznika, e-zasobów, e-materiałów 

dydaktycznych stworzonym dzięki EFS w latach 2007-2013 lub 2014 -2020, dopuszczonych do użytku przez 

MEN. 

Planowane terminy szkoleń: 

Wyszczególnienie 
Liczba 
osób 

2018 2019 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

SZKOLENIE I – 40h 
10 

10K 
                                

SZKOLENIE II – 40h 
13 

11K/2M 
                                

SZKOLENIE III – 40h 
6 

5K/1M 
                                

SZKOLENIE IV – 40h 
19 

17K/2M 
                                

KURS 
Programowanie 

1 
1M 

                                

 

 

§ 3. 

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Do uczestnictwa w szkoleniach może zgłosić swój udział nauczyciel, który jest nauczycielem pracującym 

w Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku. 

2. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 30 nauczycieli. 

3. Projekt zapewnia dostępność oferowanego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami na równi z innymi 

uczestnikami wsparcia oraz nie będzie dyskryminował uczestników ze względu na ich niepełnosprawność.  

4. Dostępność projektu zgodna będzie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn; bez względu na płeć, wiek, 

niepełnosprawność, rasę, pochodzenie, wyznanie.  

5. W razie potrzeby zastosowany zostanie Mechanizm Racjonalnych Usprawnień. 

 

 

 

 



 

Projekt „Kompetencje sekretem sukcesu ”  

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

§ 4. 

ZASADY REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Rekrutacja do udziału w projekcie odbywać się będzie z poszanowaniem szans kobiet i mężczyzn, poprzez 

równy dostęp obojga płci do planowanego w ramach projektu wsparcia. 

 

2. Organizacja wsparcia dostosowana będzie do pełnionych obowiązków rodzicielskich/zawodowych. 

3. Podczas rekrutacji nie będzie dyskryminacji uczestników ze względu na niepełnosprawność. 

4. Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona jest na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych  - 

FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. 

5. Termin rekrutacji trwać będzie od 24 września do 1 października 2018 r. 

1. Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w ust. 4 należy złożyć w wyznaczonym terminie w BIURZE 

PROJEKTU w Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku lub też może być składany za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej/elektronicznej z wykorzystanie profilu zaufanego(wg wyboru i możliwości komunikacyjnych 

oraz zdrowotnych grupy docelowej).  

2. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są:  

1) w Biurze projektu, 

2) na platformie edu1 – dostępnej pod adresem -  sp4.olecko.pl/ebelfer 

6. Złożone dokumenty rekrutacyjne oceniane będą wg poniższych kryteriów: 

1) nauczyciel nie brał udziału w doskonaleniu z zakresu, o którym mowa w § 2. w ciągu ostatnich 2 lat – 

6 pkt (na podstawie oświadczenia w formularzu zgłoszeniowym); 

a) samoocena motywacji nauczania: 6/3/0p - ankieta, nauczyciele dadzą odpowiedź na pytanie dotyczące 

ich poziomu motywacji; sposoby weryfikacji – samoocena zawarta w formularzu zgłoszeniowym 

(ankieta). 

7. Dopuszcza się możliwość poprawy lub uzupełnienia złożonych dokumentów rekrutacyjnych w trakcie 

trwania naboru lub po otrzymaniu stosownego wezwania od realizatora projektu.  

8. Proces rekrutacji zakończy się sporządzeniem protokołu. Powstanie lista rankingowa uczestników projektu  

w indywidualnym wsparciu, w przypadku większej liczby chętnych stworzona zostanie lista rezerwowa. Gdy 

nauczyciel zrezygnuje, na jego miejsce zrekrutowana zostanie kolejna z listy rezerwowej, w przypadku jej 

braku – będzie dodatkowy nabór bieżący. 

9. Zakwalifikowani do udziału w projekcie podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie oraz inne niezbędne 

dokumenty wymagane w procesie kwalifikowalności uczestnika projektu.  

10. Na etapie składania dokumentacji rekrutacyjnej każdy zainteresowany udziałem w projekcie będzie mógł 

wskazać specjalne potrzeby (realizator projektu zobligowany jest do podjęcia ewentualnych działań w celu 

zapewnienia dostępności, również w przypadku gdy udział w projekcie zadeklaruje osoba  

z niepełnosprawnościami). 

11. Ogłoszenie naboru nauczycieli do udziału w projekcie następuje poprzez jego zamieszczenie na tablicy 

ogłoszeń w pokoju nauczycielskim szkoły oraz poprzez dziennik elektroniczny. 

 

 

§ 5. 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Uczestnik projektu na prawo do: 

1) bezpłatnego udziału w planowanym w ramach projektu wsparciu; 

2) podnoszenia swoich kompetencji oraz wiedzy i umiejętności poprzez bezpłatny udziału  

w planowanym w ramach projektu wsparciu. 

2. Uczestnik projektu ma obowiązek: 

1) uczestniczyć w proponowanym w ramach projektu wsparciu, w tym, m. in. potwierdzać swój udział  

na liście obecności; 
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2) aktywnie uczestniczyć w proponowanym w ramach projektu wsparciu; 

3) przekazać informację na temat swojej sytuacji po opuszczeniu projektu; 

4) udziału w badaniach ankietowych lub innych przeprowadzanych w ramach projektu lub w związku  

z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 

2014-2020, zarówno w trakcie jego trwania, jak i po jego zakończeniu.  

 

3. W przypadku braku możliwości wywiązania się z realizacji udziału w projekcie uczestnik zobowiązany jest 

natychmiast poinformować o tym dyrektora szkoły. 

 

§ 6. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ubiegający się o uczestnictwo w projekcie, poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych, akceptuje 

postanowienia niniejszego Regulaminu.  

2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Realizatora projektu.  

3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie 

zmiany wymagają formy pisemnej.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mając odpowiednie przepisy 

wynikające z właściwych aktów prawa krajowego i wspólnotowego.  

                                                                                               

 

                                                                                 Dyrektor Szkoły  Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 

                                                                                                        im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku   

                                                                                                                             Stanisław Kopycki  


