
 

1 
 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
„LEPSZY START, LEPSZE JUTRO” 

DOTYCZĄCY WSPARCIA NAUCZYCIELI 
 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników 

Projektu „Lepszy start, lepsze jutro”, ich obowiązki a także etapy wsparcia dla nauczycieli 
przewidziane w ramach Projektu, o których mowa w § 3 pkt. 2 niniejszego Regulaminu. 

2. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014 - 2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie 
przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej  
i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe.  

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

4. Beneficjentem projektu jest Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji z siedzibą  
przy ul. Gębarzewskiej 5, 62-200 Gniezno. 

5. Beneficjentem ostatecznym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba, która bezpośrednio 
uczestniczy w projekcie. 

6. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej PORKOM im. Ireny Sendlerowej w Gnieźnie, 
Gimnazjum PORKOM im. Ireny Sendlerowej w Gnieźnie oraz Liceum Ogólnokształcące PORKOM  
im. Ireny Sendlerowej w Gnieźnie. 

7. Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji 70 uczniów uczestniczących  
w edukacji, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym 3 dzieci niepełnosprawnych  
oraz podniesienie wiedzy 6 nauczycieli w szkole podstawowej, gimnazjum oraz liceum 
ogólnokształcącym w Gnieźnie prowadzonym przez Fundację Wspierania i Rozwoju Edukacji do dnia 
29.02.2020 r. 

8. Czas realizacji Projektu od dnia 01.08.2017 r. do dnia 29.02.2020 r. 
9. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie podawany jest do publicznej wiadomości. 

 

§ 2 
DEFINICJE 

 
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:  

1. Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt „Lepszy start, lepsze jutro” realizowany w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa  
8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej 
oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie 
ogólne - projekty konkursowe. 

2. Beneficjencie – należy przez to rozumieć Fundację Wspierania i Rozwoju Edukacji. 
3. Uczestniku – należy przez to rozumieć nauczycielkę/nauczyciela, który złożył dokumenty określone 

w §3 pkt.3, został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i podpisał Deklarację uczestnictwa w 
projekcie, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 3.  

4. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół składający się z Koordynatora Projektu  
oraz Koordynatora Merytorycznego projektu weryfikujących dokumenty i zatwierdzających listy 
Uczestników poszczególnych rodzajów wsparcia. 

5. Koordynatorze Projektu – należy przez to rozumieć pracownika Fundacji Wspierania i Rozwoju 
Edukacji, któremu powierzone zostały obowiązki Koordynatora Projektu. 
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6. Koordynatorze Merytorycznym – należy przez to rozumieć Dyrektora szkół. 
 

§ 3 

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 

1. Projekt skierowany jest do nauczycielek/nauczycieli w zakresie przewidzianego dla nich wsparcia, 
uczących w Szkole Podstawowej PORKOM im. Ireny Sendlerowej w Gnieźnie i/lub Gimnazjum 
PORKOM im. Ireny Sendlerowej w Gnieźnie i/lub Liceum Ogólnokształcące PORKOM im. Ireny 
Sendlerowej w Gnieźnie i zamieszkujących obszar województwa wielkopolskiego,  

2. Do projektu, w wyniku rekrutacji, zostaną zakwalifikowani nauczyciele/nauczycielki według zasad  
i kryteriów wymienionych w § 4, w następujących szkoleniach z zakresu: 

1) Doskonalenia kompetencji nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniami ze SPE 
(minimum 6 osób, do 12); 

2) Strategie dydaktyczne wspierające indywidualizację nauczania w zróżnicowanej grupie 
klasowej. Dostosowanie metod, technik i treści edukacyjnych do potrzeb zróżnicowanego 
zespołu, w tym dla ucznia SPE (minimum 6 osób, do 12); 

3) Kreatywne lekcje, lekcje kreatywności – mechanika twórczego myślenia: skojarzenia, 
analogie, i metafory. Rozwój kreatywności i elastyczności myślenia nauczycielskiego oraz 
wskazanie sposobów wspierania uczniów (minimum 6 osób, do 12); 

4) Wykorzystywanie doświadczeń, projektów edukacyjnych, eksperymentów i innych metod 
aktywizujących uczniów (minimum 6 osób, do 12); 

5) Jak efektywnie uczyć – podejmowanie działań zwiększających efekty kształcenia (minimum 6 
osób, do 12); 

6) Strategie kształcenia myślenia w pracy z uczniem na poszczególnych etapach edukacyjnych 
w zakresie umiejętności wspierania rozwoju myślenia matematycznego ucznia, w tym ucznia 
ze SPE (2 osoby); 

7) Elementy mechatroniki w szkole (2 osoby); 
w terminach zgodnych z harmonogramem ustalonym przez Koordynatora Projektu i Koordynatora 
Merytorycznego. Każde z ww. szkoleń trwa przynajmniej 15 h. 

3. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez Kandydata Koordynatorowi 
Merytorycznemu następujących dokumentów:  
1) formularza zgłoszeniowego do Projektu, którego wzór stanowi załącznik od nr 1A do nr 1G; 
2) dokumenty, o których mowa w pkt 1) muszą zostać opatrzone podpisem Kandydata. 

4. Jeden Uczestnik może brać udział w kilku szkoleniach z zakresu wskazanego § 3 pkt 2, wg. potrzeb  
i możliwości. 

5. Po zakończeniu udziału w danej formie wsparcia, przy udziale w minimum 80% zajęć i sprawdzeniu 
posiadanej wiedzy, Uczestnik otrzymuje zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający zakończenie 
udziału w projekcie.  

6. Momentem zakończenia uczestnictwa w Projekcie jest zakończenie udziału w ostatniej formie 
wsparcia przewidzianej dla Uczestnika w ramach Projektu, nie później niż w ostatnim dniu realizacji 
Projektu. 

7. Zakończenie udziału w Projekcie nieuprawniające do otrzymania zaświadczenia lub certyfikatu,  
o którym mowa w pkt 6 przez Uczestnika następuje także w sytuacji: 
1) złożenia fałszywych oświadczeń w dokumentach rekrutacyjnych; 
2) złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie Koordynatorowi Merytorycznemu;  
3) na wniosek Koordynatora Merytorycznego, uzasadniony rażącym naruszeniem zasad 

uczestnictwa w projekcie; 
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4) utraty statusu nauczyciela uczącego w Szkole Podstawowej PORKOM im. Ireny Sendlerowej w 
Gnieźnie i/lub Gimnazjum PORKOM im. Ireny Sendlerowej w Gnieźnie i/lub Liceum 
Ogólnokształcące PORKOM im. Ireny Sendlerowej w Gnieźnie; 

5) w przypadku zakończenia udziału w projekcie przez Uczestnika w sytuacjach opisanych 
w pkt 1) – 4) , Koordynator Projektu ma prawo wpisać na listę uczestników osoby z listy 
rezerwowej po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rekrutacyjnej; 

6) Koordynator Merytoryczny informuje na piśmie Koordynatora Projektu o wszystkich 
zdarzeniach, o których mowa w niniejszym punkcie regulaminu. 

8. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
 

§4 
ZASADY REKRUTACJI 

 
1. Nabór Uczestników Projektu odbywać się będzie przed planowanym rozpoczęciem danego 

szkolenia.   
2. Terminy rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń zostaną podane osobiście wszystkim zainteresowanym. 
3. Informacje o kolejnych etapach realizacji Projektu wsparcia dla nauczycieli będą sukcesywnie im 

przekazywane. 
4. Dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w §3 pkt 3 dostępne będą na stronie internetowej 

Beneficjenta oraz u Koordynatora Merytorycznego. 
5. Nauczycielki i nauczyciele, którzy złożą niekompletne dokumenty, o których mowa w §3 pkt 3 będą 

wezwani do ich uzupełnienia. Brak uzupełnienia w wyznaczonym terminie skutkował będzie  
nie rozpatrywaniem dokumentów. 

6. Weryfikacja dokumentów dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną.  
7. Każdy chętny nauczyciel będzie miał prawo wziąć udział w wybranym przez siebie szkoleniu (także w 

kilku), z zastrzeżeniem, iż pierwszeństwo posiadać będą osoby które prowadzą kółka zainteresowań 
oraz projekty edukacyjne w Projekcie. Kolejne kryterium pierwszeństwa dotyczy prowadzenia zajęć 
w szkołach wskazanych w §3 pkt 1 w zakresie przedmiotów z przyrody, biologii, matematyki, chemii, 
geografii, fizyki i języków obcych oraz wykonywanej pracy z uczniami ze SPE (dotyczy szkoleń 
wskazanych w §3 pkt 2 od 1) do 5)). Na szkolenia wskazane w §3 pkt 2 od 6) do 7) oprócz 
pierwszeństwa osób prowadzących kółka zainteresowań i projekty edukacyjne w Projekcie, prawo 
do zgłoszeń mają wyłącznie nauczyciele uczący matematyki, fizyki i informatyki. Na podstawie 
powyższych kryteriów na poszczególne szkolenia tworzona będzie lista rankingowa Uczestników. 

8. W przypadku, gdy liczba chętnych do udziału w Projekcie przekroczy liczbę miejsc, o której mowa  
w §3 pkt 2 lista rankingowa, o której mowa w §4 ust. 8, zostanie podzielona na listę podstawową  
i rezerwową. 

9. Do objęcia wsparciem w ramach Projektu zostaną zakwalifikowani Kandydaci znajdujący się na liście 
podstawowej. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej nauczycielek/nauczycieli takiego 
samego miejsca, o kolejności na liście rankingowej rozstrzyga Komisja Rekrutacyjna na podstawie 
opinii Organu Prowadzącego. 

10. Zatwierdzenie list przez Beneficjenta następuje przed rozpoczęciem danego szkolenia, o czym 
zostają poinformowani Uczestniczki/Uczestnicy Projektu. 

a. Najpóźniej w chwili rozpoczęcia uczestnictwa w Projekcie uczestnik podpisuje deklarację 
uczestnictwa, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody 
na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 2. 

b. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym równości płci. 
Beneficjent zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet, jak i mężczyzn znajdujących  
się w grupie potencjalnych Uczestników projektu.  
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c. W przypadku mniejszego niż zakładane zainteresowania nauczycielek/nauczycieli udziałem  
w projekcie, przeprowadzone zostaną działania zaradcze (m.in. indywidualne rozmowy) i dodatkowa 
rekrutacja. 

 

§ 5 
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 
1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach w ramach każdej  formy wsparcia, 

do którego zostali zakwalifikowani. Przy absencji powyżej 20% godzin zajęć Komisja rekrutacyjna  
ma prawo skreślić danego uczestnika z listy i zakwalifikować do udziału w projekcie Kandydatów  
z listy rezerwowej. 

2. Uczestnik ma obowiązek aktywnego uczestnictwa we wsparciu oferowany w ramach projektu. 
Nieobecności dopuszczalne są jedynie w przypadkach losowych, tj. w szczególności w przypadku 
choroby i wymagają usprawiedliwienia. 

3. Każdy Uczestnik Projektu zobowiązany jest także do: 
1) poszanowania pomocy dydaktycznych, materiałów oraz używania ich zgodnie z przeznaczeniem; 
2) przestrzegania punktualności. 

4. Uczestnicy Projektu mają obowiązek udziału w badaniach ankietowych przeprowadzanych  
w ramach Projektu lub w związku z realizacją Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014-2020 i po jego zakończeniu.  

5. Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do: 
1) podnoszenia kompetencji i umiejętności w ramach bezpłatnego udziału w zaplanowanych  

w projekcie formach wsparcia; 
2) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy; 
3) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć. 

 
§6 

ZASADY MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU 
 

1. Monitoring projektu i uczestników prowadzony będzie stale przez Koordynatora Projektu. 
2. Monitoring obejmować będzie weryfikację postępu, dotrzymanie harmonogramu, weryfikację grupy 

docelowej, weryfikację zgodności wydatków z budżetem, weryfikację realizowanego wsparcia,  
w tym liczby przeprowadzonych zajęć, liczby uczestników zajęć. 

3. Ewaluacja prowadzona będzie przez Koordynatora Projektu w oparciu o kryteria trafności, 
skuteczności, efektywności, użyteczności i trwałości, za pomocą odpowiedniej metodologii w celu 
poprawy jakości podejmowanych działań, ze szczególnym uwzględnieniem celów jakie projekt  
ma realizować. 

4. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie Uczestnik przekaże dane dotyczące 
statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania 
kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

 
§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
2. Nauczycielka/Nauczyciel ubiegający się o uczestnictwo w Projekcie, poprzez złożenie dokumentów,  

o których mowa w § 3 ust. 3, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.  
3. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję  

co do rozstrzygnięć podejmuje Beneficjent.  
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
 
 

Załącznik nr 1A Wzór formularza zgłoszeniowego do Projektu – szkolenie 1 
Załącznik nr 1B Wzór formularza zgłoszeniowego do Projektu – szkolenie 2 
Załącznik nr 1C Wzór formularza zgłoszeniowego do Projektu – szkolenie 3 
Załącznik nr 1D Wzór formularza zgłoszeniowego do Projektu – szkolenie 4 
Załącznik nr 1E Wzór formularza zgłoszeniowego do Projektu – szkolenie 5 
Załącznik nr 1F Wzór formularza zgłoszeniowego do Projektu – szkolenie 6 
Załącznik nr 1G Wzór formularza zgłoszeniowego do Projektu – szkolenie 7 
Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  
Załącznik nr 3 Wzór deklaracji uczestnictwa w Projekcie 

 


