REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA NAUCZYCIELI W PROJEKCIE
PT. „W PRZYSZŁOŚĆ BEZ BARIER”
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. „W przyszłość bez barier” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 Kadry
dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój
kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie: RPWM.02.02.01 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.

2.

Realizatorem projektu jest Gmina Olecko.

3.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.

4.

Projekt realizowany jest w Zespole Szkół w Judzikach w ramach którego funkcjonują Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum oraz Zespole Szkół w Babkach Oleckich w ramach którego funkcjonują Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum z terenu Gminy Olecko.

5.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół w Judzikach i Zespołu
Szkół w Babkach Oleckich poprzez wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych 22 nauczycieli, organizację
dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla 53 uczniów, doposażenie szkół w sprzęt i pomoce
dydaktyczne, a także organizację warsztatów wspierających zwiększających wiedzę / umiejętności
dla 15 rodziców / opiekunów w okresie od 01 lutego 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.

6.

Wsparcie w ramach projektu jest bezpłatne i realizowane będzie przez cały okres jego trwania.
§2
FORMY WSPARCIA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU

1.

Wsparcie w ramach niniejszej rekrutacji jest bezpłatne i realizowane będzie w okresie od marca do czerwca
2017 r.

2.

Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu:
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Organizacja szkoleń w ramach krótkich form doskonalenia zawodowego (40 godzin dydaktycznych
realizowanych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy) w zakresie:
a)

SZKOLENIE NR 1: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie
stosowania 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);

b)

SZKOLENIE NR 2: podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie
korzystania z narzędzi TIK oraz włączenie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.

Informacje dodatkowe dotyczące szkoleń:
Szkolenia odbywać się będą w Zespole Szkół w Judzikach bądź Zespole Szkół w Babkach Oleckich.
Planuje się przeprowadzenie każdego ze szkoleń w formie spotkań weekendowych, tj. piątek – 4 godziny
dydaktyczne, sobota – 8 godzin dydaktycznych, niedziela - 8 godzin dydaktycznych, łącznie 20 godzin
dydaktycznych x 2 spotkania weekendowe.
Szkolenia zostaną przeprowadzone przez podmiot zewnętrzny.
Każde ze szkoleń zakończy się wydaniem dokumentu potwierdzającego kwalifikacje / umiejętności zaświadczenie / certyfikat wydany przez podmiot szkolący.
Podczas szkoleń nauczycielom zapewnione zostaną materiały metodyczne oraz biurowe, jak również
(ze względu na czas trwania spotkań) przerwy kawowe i obiadowe.
Program szkoleń realizować będzie Zasadę Równości Szans Kobiet i Mężczyzn, godziny szkoleń dostosowane
zostaną do potrzeb wsparcia w zakresie opieki nad dziećmi / osobami zależnymi, jak również pełnionymi
obowiązkami służbowymi.
Podczas szkoleń odbywać się będzie niestereotypowy przekaz.
Efekty szkoleń:
Przeszkolenie nauczycieli wpłynie na efektywniejszą realizację zajęć z uczniami przewidzianych w ramach
projektu. Służyć będzie również realizacji wskaźnika rezultatu długoterminowego projektu (określonego
w oparciu o kryterium specyficzne obligatoryjne), tj. LICZBA NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA
Z WYKORZYSTANIEM TIK DZIĘKI EFS, poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem
TIK przez nauczycieli objętych projektem w okresie co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu projektu.
§3
WARUNKI UDZIAŁU NAUCZYCIELI W PROJEKCIE
1.

Do uczestnictwa w szkoleniach może zgłosić swój udział nauczyciel, który:
1)

jest nauczycielem zatrudnionym w Zespole Szkół w Judzikach w ramach którego funkcjonuje Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum lub Zespole Szkół w Babkach Oleckich w ramach którego funkcjonuje Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum (bez względu na posiadany stopień awansu zawodowego);
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2)

uczestniczył bądź nie uczestniczył do chwili obecnej w szkoleniach w zakresie, o którym mowa w § 2
ust. 2 regulaminu.

2.

Nauczyciel ma możliwość zgłoszenia swojego uczestnictwa w dwóch proponowanych szkoleniach,
o którym mowa w § 2 ust. 2 regulaminu.
§4
ZASADY REKRUTACJI NAUCZYCIELI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

1.

Rekrutacja nauczycieli do udziału w projekcie odbywać się będzie z poszanowaniem szans kobiet i mężczyzn,
poprzez równy dostęp nauczycieli obojga płci do zaplanowanych w ramach projektu szkoleń.

2.

Rekrutacja nauczycieli do udziału w projekcie prowadzona jest na podstawie złożonych dokumentów
rekrutacyjnych - FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Integralnym dokumentem formularza zgłoszeniowego
jest test weryfikujący kompetencje i umiejętności nauczyciela, opracowany na potrzeby rekrutacji.

3.

Termin rekrutacji: 28 lutego – 10 marca 2017 r.

4.

Dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w ust. 2 należy złożyć w wyznaczonym terminie w Biurze projektu,
tj. Urząd Miejski w Olecku, Plac Wolności 1, 19-400 Olecko (pokój nr 11).

5.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są:
1)

w Biurze projektu: Urząd Miejski w Olecku, Plac Wolności 1, 19-400 Olecko (pokój nr 11);

2)

u dyrektorów szkół uczestniczących w projekcie;

3)

na

stronie

internetowej

Gminy

Olecko

-

http://um.olecko.pl/strona-340-

w_przyszlosc_bez_barier_1.html, Zespołu Szkół w Judzikach - www.zsj.olecko.edu.pl, Zespołu Szkół
w Babkach Oleckich - http://www.zsbo.olecko.edu.pl.
6.

Złożone dokumenty rekrutacyjne oceniane będą wg poniższych kryteriów:
1)

nabór do uczestnictwa w SZKOLENIU NR 1:
a)

nauczyciel uczestniczył do chwili obecnej w szkoleniu w zakresie, o którym mowa w § 2
ust. 2 pkt a regulaminu – 0 pkt;

b)

nauczyciel nie uczestniczył do chwili obecnej w szkoleniu w zakresie, o którym mowa w § 2
ust. 2 pkt a regulaminu – 10 pkt;

c)

indywidualne kompetencje kluczowe z zakresu stosowania innowacyjnych form nauczania,
w tym opartego na metodzie eksperymentu (ocena nastąpi na podstawie testu weryfikującego
kompetencje i umiejętności nauczyciela, opracowanego na potrzeby rekrutacji) – 1-5 pkt;

2)

nabór do uczestnictwa w SZKOLENIU NR 2:
a)

nauczyciel uczestniczył do chwili obecnej w szkoleniu w zakresie, o którym mowa w § 2
ust. 2 pkt b regulaminu – 0 pkt;

b)

nauczyciel nie uczestniczył do chwili obecnej w szkoleniu w zakresie, o którym mowa w § 2
ust. 2 pkt b regulaminu – 10 pkt;
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c)

indywidualne kompetencje cyfrowe, w tym korzystanie z narzędzi TIK (ocena nastąpi
na podstawie testu weryfikującego kompetencje i umiejętności nauczyciela, opracowanego
na potrzeby rekrutacji) – 1-5 pkt.

7.

Stosowane w ramach projektu kryteria naboru są adekwatne do proponowanego jego uczestnikom wsparcia
w postaci organizacji szkoleń.

8.

Dopuszcza się możliwość poprawy lub uzupełnienia złożonych dokumentów rekrutacyjnych w trakcie trwania
naboru lub po otrzymaniu stosownego wezwania od realizatora projektu.

9.

Do uczestnictwa w szkoleniach zostanie zakalikowana określona liczba nauczycieli:
1)

SZKOLENIE NR 1: 7 osób;

2)

SZKOLENIE NR 2: 20 osób.

10. Proces rekrutacji zakończy się sporządzeniem protokołu oraz listy rankingowej zakwalifikowanych do udziału
w projekcie uczestników, a w przypadku, gdy liczba chętnych do udziału w projekcie przekroczy liczbę
dostępnych miejsc, także sporządzeniem listy rezerwowej.
11. Nauczyciele, które ostatecznie zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną o tym powiadomieni
listownie / e-mailem / telefonicznie / osobiście.
12. Nauczyciele zakwalifikowany do udziału w projekcie podpiszą oświadczenie wyrażające chęć uczestnictwa
w projekcie niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie.
13. Uczestnicy szkoleń, w pierwszym dniu udzielonego wsparcia podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie oraz
inne niezbędne dokumenty wymagane w procesie kwalifikowalności uczestnika projektu.
14. 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).
15. Ogłoszenie naboru nauczycieli do udziału w projekcie następuje poprzez jego zamieszczenie:
1)

na tablicy ogłoszeń Gminy Olecko, Zespołu Szkół w Judzikach, Zespołu Szkół w Babkach Oleckich http://www.zsbo.olecko.edu.pl;

2)

na

stronie

internetowej

Gminy

Olecko

-

http://um.olecko.pl/strona-340-

w_przyszlosc_bez_barier_1.html , Zespołu Szkół w Judzikach - www.zsj.olecko.edu.pl , Zespołu Szkół
w Babkach Oleckich - http://www.zsbo.olecko.edu.pl.
§5
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
1.

Uczestnik projektu na prawo do:
1)

podnoszenia swoich kompetencji i umiejętności w ramach bezpłatnego udziału w zaplanowanych
w projekcie formach wsparcia;
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2)

bezpłatnego uczestnictwa w pełnym wymiarze godzin w formach wsparcia realizowanych w ramach
projektu.

2.

Uczestnik projektu ma obowiązek:
1)

regularnego uczestnictwa w formach wsparcia realizowanych w ramach projektu, w tym, m. in.
potwierdzania udziału w szkoleniu na liście obecności;

2)

aktywnego uczestnictwa we wsparciu oferowanym w ramach projektu;

3)

zobowiązania się do przekazywania informacji 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.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2017 r.

2.

Nauczyciel ubiegający się o uczestnictwo w projekcie, poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w § 4
ust. 2, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

3.

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Realizatora projektu.

4.

Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany
wymagają formy pisemnej.

5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mając odpowiednie przepisy wynikające
z właściwych aktów prawa krajowego i wspólnotowego.

Koordynator projektu
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