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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
“Kompetentny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia” 

 realizowanym w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013  

 
 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Projekt „Kompetentny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia” realizowany jest w oparciu  

o postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi,  

w szczególności:  

1) Ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r.,  

Nr 84, poz. 712 z późn. zm.); 

2) Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); 

3) Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); 

4) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907  

z późn. zm.); 

oraz dokumentami programowymi: 

5) Program Operacyjny Kapitał Ludzki; 

6) Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

7) Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013; 

8) System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym przede wszystkim: 

  Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

  Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

9) Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 
 

§ 2 

DEFINICJE 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:  

1. Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt „Kompetentny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia” 

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet III Wysoka 

jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół;  

2. Beneficjencie – należy przez to rozumieć Powiat Mogileński, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno; 

3. Realizatorze Projektu – należy przez to rozumieć Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  

w Mogilnie, ul. Benedyktyńska 3, 88-300 Mogilno; 

4. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

„Kompetentny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia” realizowanym w ramach Działania 3.5 

Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata  

2007 – 2013; 
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5. szkołach – należy przez to rozumieć szkoły publiczne dla dzieci i młodzieży, tj. szkoły podstawowe, 

gimnazja, zasadnicze szkoły zawodowe, technika i licea ogólnokształcące z terenu powiatu 

mogileńskiego; 

6. przedszkolach - należy przez to rozumieć przedszkola publiczne z terenu powiatu mogileńskiego, 

zatrudniające co najmniej 5 nauczycieli; 

7. placówkach – należy przez to rozumieć szkoły i przedszkola z terenu powiatu mogileńskiego; 

8. nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli/nauczycielki (w tym Dyrektorów) 

zatrudnionych w szkołach/przedszkolach zakwalifikowanych do udziału w Projekcie; 

9. Dyrektorze – należy przez to rozumieć osobę, której powierzono kierowanie szkołą lub 

przedszkolem; 

10. Uczestniku – należy przez to rozumieć: 

 w przypadku Uczestnika instytucjonalnego: szkołę, której przedstawiciel złożył dokumenty 

określone w § 4 ust. 3  lub przedszkole, którego przedstawiciel złożył dokumenty określone  

w § 4 ust. 4 i które zostało zakwalifikowane do udziału w Projekcie oraz podpisało 

dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 14 niniejszego Regulaminu; 

 w przypadku Uczestnika indywidualnego: nauczyciela/nauczycielkę, który/a złożył/a 

dokumenty określone w § 4 ust. 6 i został/a zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie oraz 

podpisał/a dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 14 niniejszego Regulaminu;  

11. Szkolnym Organizatorze Rozwoju Edukacji (SORE) – należy przez to rozumieć specjalistę 

zewnętrznego (spoza szkoły/przedszkola) bezpośrednio współpracującego z placówką  

w realizacji rocznego planu wspomagania (RPW). Do jego zadań należą: pomoc w diagnozie potrzeb 

szkoły/przedszkola oraz dostosowaniu oferty doskonalenia do zdiagnozowanych potrzeb,  

a następnie pomoc w zbudowaniu RPW. W ramach realizacji RPW Szkolny Organizator Rozwoju 

Edukacji organizuje szkolenia (warsztaty, konsultacje, wykłady), pomaga nauczycielom wdrażać 

nowe umiejętności do praktyki szkolnej, przygotowuje sprawozdanie z realizacji działań. SORE ma 

pod opieką kilka szkół/przedszkoli, z którymi utrzymuje ścisły kontakt podczas realizacji rocznego 

planu wspomagania (rok szkolny); 

12. roczny plan wspomagania (RPW) – należy przez to rozumieć plan zbudowany na bazie jednej z ofert 

doskonalenia realizowany w danej szkole lub w danym przedszkolu. RPW obejmuje cały proces: od 

diagnozy potrzeb, poprzez planowanie i realizację konkretnych działań (np. warsztaty, szkolenia, 

konsultacje), pomoc nauczycielom we wprowadzaniu zmiany, aż po ewaluację podjętych działań. 

Współpracujący ze szkołą SORE pomaga w dostosowaniu schematycznie opisanej oferty 

doskonalenia do potrzeb konkretnej szkoły/konkretnego przedszkola i wspiera placówkę  

w realizacji RPW; 

13. ofercie doskonalenia – należy przez to rozumieć opis rocznego procesu wspomagającego rozwój 

szkoły/przedszkola. Oferta doskonalenia jest podstawą do zbudowania w konkretnej 

szkole/przedszkolu szczegółowego rocznego planu wspomagania (wybranego obszaru pracy 

szkoły/przedszkola) opartego na wewnętrznej diagnozie potrzeb. Na ofertę doskonalenia składają 

się: tytuł (wskazanie obszaru wspomagania opisanego w ofercie), charakterystyka, cel, efekty, 

sposób realizacji oferty, zasady korzystania z oferty, czas i miejsce realizacji, grupy docelowe oraz 

informacje o osobach realizujących ofertę. W ramach Projektu wdrożeniowego szkoły/przedszkola 

będą mogły wybierać spośród 24 ofert doskonalenia opracowanych w ramach projektu 
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systemowego Ośrodka Rozwoju Edukacji „System doskonalenia nauczycieli oparty na 

ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” (katalog dostępnych ofert doskonalenia 

zawarty jest w § 5 ust. 3 niniejszego Regulaminu); 

14. sieci współpracy i samokształcenia – należy przez to rozumieć zespół ok. 20–25 nauczycieli/lek  

z różnych szkół/przedszkoli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, szczególnie  

w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniem. Członkowie sieci spotykają 

się 3–5 razy w roku szkolnym (w odstępach około 2 miesięcy). Między spotkaniami pracują na 

platformie internetowej udostępnionej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (forum wymiany 

doświadczeń, materiały samokształceniowe, forum dyskusyjne). Pracami sieci kieruje Koordynator 

Sieci. W ramach Projektu zostaną utworzone 4 tematycznie różne sieci współpracy  

i samokształcenia, wśród których co najmniej dwie zostaną wybrane z katalogu sieci, których 

założenia zostały wypracowane w ramach projektu systemowego Ośrodka Rozwoju Edukacji 

„System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” 

(katalog dostępnych sieci zawarty jest w § 5 ust. 4 niniejszego Regulaminu); 

15. Koordynatorze Sieci (KS) – należy przez to rozumieć osobę, która kieruje pracami sieci współpracy  

i samokształcenia, przygotowuje plan działania sieci, organizuje spotkania, moderuje forum, 

promuje działania sieci; 

16. Powiatowym Programie Wspomagania (PPW) – należy przez to rozumieć dokument zawierający 

informacje o realizacji wspomagania szkół i przedszkoli na poziomie powiatu. 

 

§ 3 

INFORMACJE O PROJEKCIE 

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

Projektu „Kompetentny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia”, ich prawa  

i obowiązki, a także formy wsparcia przewidzianego w ramach Projektu.  

2. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet III 

Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.  

3. Beneficjentem Projektu jest Powiat Mogileński, a Realizatorem Projektu - Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Mogilnie. 

4. Projekt realizowany jest w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach 

ponadgimnazjalnych powiatu mogileńskiego, zakwalifikowanych w wyniku rekrutacji do udziału  

w Projekcie. 

5. Głównym celem Projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia 

nauczycieli w powiecie mogileńskim poprzez stworzenie 46 rocznych planów wspomagania (RPW) 

spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia do września 2014 r. 

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

Społecznego.  

7. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2013 r. do 30 września 2014 r.  
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§ 4 

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Uczestnikiem instytucjonalnym Projektu może być szkoła/przedszkole, która/e w chwili 

podpisywania deklaracji uczestnictwa w Projekcie spełnia łącznie następujące kryteria:  

a) jest szkołą dla dzieci i młodzieży lub przedszkolem z terenu powiatu mogileńskiego,  

b) należy do następujących typów szkół: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum 

ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, 

c) jest przedszkolem zatrudniającym co najmniej 5 nauczycieli (kryterium dotyczy przedszkoli). 

2. W Projekcie wezmą udział wszystkie szkoły publiczne z terenu powiatu mogileńskiego,  tj. 32 szkoły 

(w tym 18 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 3 licea ogólnokształcące, 3 technika i 3 zasadnicze 

szkoły zawodowe) i 2 przedszkola z terenu powiatu mogileńskiego, w tym: 

a) min. 10 % szkół (podstawowych i gimnazjów) znajdujących się poniżej średniej1 powiatowej, 

uzyskanej ze sprawdzianu/egzaminu kończącego dany etap edukacyjny przeprowadzonego  

w 2012 r. i min. 10 % szkół znajdujących się powyżej tej średniej; 

b) min. 2 ale nie więcej niż 15 przedszkoli z terenu powiatu mogileńskiego zatrudniających  

co najmniej 5 nauczycieli. 

3. Warunkiem udziału w Projekcie szkoły jest złożenie Deklaracji przystąpienia/deklaracji uczestnictwa 

placówki oświatowej do Projektu w wymaganym terminie podanym przez Realizatora Projektu, 

stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu wraz z Zakresem danych instytucji biorących 

udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiącym 

załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu. 

4. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie przedszkola jest złożenie formularza zgłoszeniowego 

do Projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, opatrzonego podpisem Dyrektora 

przedszkola, w wymaganym terminie podanym przez Realizatora Projektu. 

5. Uczestnikiem indywidualnym Projektu może być nauczyciel/nauczycielka, który/a w chwili 

podpisywania deklaracji uczestnictwa w Projekcie spełnia łącznie następujące kryteria:  

a) jest nauczycielem/nauczycielką zatrudnionym/ą w szkole/przedszkolu z terenu powiatu 

mogileńskiego, zakwalifikowanej/nym do udziału w Projekcie. 

6. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez nauczyciela/nauczycielkę 

formularza zgłoszeniowego do Projektu, zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki nr 2 i 3 do 

Regulaminu. 

7. Szkoła/przedszkole może otrzymać wsparcie tylko raz w Projekcie.  

 

§ 5 

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 

1. W ramach Projektu szkoły/przedszkola mogą korzystać z następujących form wsparcia: 

a) roczne plany wspomagania realizowane w oparciu o oferty doskonalenia; 

b) sieci współpracy i samokształcenia.  

                                                 
1
 Średnie szkół liczone jako ogólna średnia szkoły (zsumowane części na sprawdzianie/egzaminie podzielone przez 

liczbę tych części). 
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2. W ramach projektu zrealizowanych zostanie 46 rocznych programów wspomagania (po 2 w każdej 

szkole dużej (tj. liczącej ponad 12 oddziałów) i średniej (liczącej od 6 do 12 oddziałów) oraz  

po 1 w każdej szkole małej (tj. poniżej 6 oddziałów) i w przedszkolach zakwalifikowanych do udziału 

w Projekcie) oraz utworzone zostaną 4 sieci współpracy i samokształcenia.   

3. Roczny plan wspomagania zbudowany zostanie w oparciu o 1 z poniżej wymienionych ofert 

doskonalenia, opracowanych w ramach projektu systemowego Ośrodka Rozwoju Edukacji „System 

doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”: 

1) Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 

2) Ocenianie kształtujące; 

3) Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki; 

4) Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się; 

5) Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły; 

6) Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej; 

7) Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła; 

8) Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? 

9) Budowa koncepcji pracy szkoły; 

10) Praca z uczniem młodszym; 

11) Praca z uczniem zdolnym; 

12) Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

13) Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet; 

14) Projekt edukacyjny w szkole; 

15) Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym; 

16) Rodzice są partnerami szkoły; 

17) Nauczyciel 45+; 

18) Szkoła promuje wartość edukacji; 

19) Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole; 

20) Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich; 

21) Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych; 

22) Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły? 

23) Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 

24) Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły. 
 

4. Zakres tematyczny tworzonych w ramach Projektu sieci współpracy i samokształcenia zostanie 

określony po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb szkół i przedszkoli i konsultacjach Dyrektora z radą 

pedagogiczną, z zastrzeżeniem, iż co najmniej dwie sieci spośród czterech zostaną wybrane  

z poniższego katalogu sieci, których założenia zostały wypracowane w ramach projektu 

systemowego Ośrodka Rozwoju Edukacji „System doskonalenia nauczycieli oparty na 

ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”: 

1) Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły; 

2) Budowa spójności edukacyjnej (na poziomie powiatu); 

3) Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole; 

4) Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły; 

5) Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego; 

http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1008%3A1.-jak-pomc-uczniowi-osign-sukces-edukacyjny&id=132%3Aoferty-doskonalenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1009%3Aocenianie-ksztatujce&id=132%3Aoferty-doskonalenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1010%3Atechniki-uczenia-si-i-metody-motywujce-do-nauki&id=132%3Aoferty-doskonalenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1011%3Aucze-aktywny-uczestnik-procesu-uczenia-si&id=132%3Aoferty-doskonalenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1013%3Awykorzystanie-ewd-w-ewaluacji-wewntrznej-szkoy&id=132%3Aoferty-doskonalenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1014%3Aoferta-edukacyjna-drog-do-waciwej-realizacji-podstawy-programowej&id=132%3Aoferty-doskonalenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1017%3Awspieranie-pracy-wychowawcw-klas-bezpieczna-szkoa&id=132%3Aoferty-doskonalenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1018%3Apostawy-uczniowskie.-jak-je-ksztatowa&id=132%3Aoferty-doskonalenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1019%3Abudowa-koncepcji-pracy-szkoy&id=132%3Aoferty-doskonalenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1021%3Apraca-z-uczniem-modszym&id=132%3Aoferty-doskonalenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1022%3Apraca-z-uczniem-zdolnym&id=132%3Aoferty-doskonalenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1023%3Apraca-z-uczniem-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi&id=132%3Aoferty-doskonalenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1024%3Awykorzystanie-tik-na-zajciach-edukacyjnych-bezpieczny-internet&id=132%3Aoferty-doskonalenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1025%3Aprojekt-edukacyjny-w-szkole&id=132%3Aoferty-doskonalenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1027%3Awsppraca-szkoy-ze-rodowiskiem-lokalnym&id=132%3Aoferty-doskonalenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1028%3Arodzice-s-partnerami-szkoy&id=132%3Aoferty-doskonalenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1029%3Anauczyciel-45&id=132%3Aoferty-doskonalenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1030%3Aszkoa-promuje-warto-edukacji&id=132%3Aoferty-doskonalenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1031%3Adoradztwo-edukacyjno-zawodowe-w-szkole&id=132%3Aoferty-doskonalenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1033%3Aefektywna-organizacja-pracy-zespow-nauczycielskich&id=132%3Aoferty-doskonalenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1034%3Awsppraca-nauczycieli-w-prowadzeniu-procesw-edukacyjnych&id=132%3Aoferty-doskonalenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1035%3Ajak-efektywnie-wykorzysta-wyposaenie-i-warunki-lokalowe-szkoy&id=132%3Aoferty-doskonalenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1036%3Ajak-i-po-co-prowadzi-ewaluacje-wewntrzn&id=132%3Aoferty-doskonalenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1037%3Apierwszy-drugi-rok-pracy-dyrektora-szkoy&id=132%3Aoferty-doskonalenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1040%3A3.-zadania-dyrektora-w-zakresie-organizacji-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej-w-szkole&id=133%3Asieci-wsppracy-i-samoksztacenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1041%3Apozapedagogiczne-obowizki-dyrektora-szkoy&id=133%3Asieci-wsppracy-i-samoksztacenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1042%3Aedukacja-filmowa&id=133%3Asieci-wsppracy-i-samoksztacenia&Itemid=1017
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6) Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania; 

7) Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych; 

8) Wycieczka jako forma organizacyjna nauczania przedmiotów przyrodniczych; 

9) Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej; 

10) Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki? 

11) Praca ze źródłem historycznym; 

12) Praca z uczniem młodszym – jak skutecznie i efektywnie pracować w grupie sześciolatków  

i siedmiolatków; 

13) Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 

14) Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego; 

15) Jak budować własny program nauczania? 

16) Promocja i budowanie wizerunku placówki; 

17) Nauczyciele pracują zespołowo; 

18) Jak radzić sobie ze szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole; 

19) Praca z nowoczesnymi technologiami TiK (rok I) – bezpieczny Internet; 

20) Praca z nowoczesnymi technologiami TiK (rok II) – bezpieczny Internet. 

5. Momentem zakończenia uczestnictwa w Projekcie jest zakończenie udziału w ostatniej formie 

wsparcia przewidzianej dla Uczestnika w ramach Projektu, nie później jednak niż w ostatnim dniu 

realizacji Projektu, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.  

6. Przerwanie udziału w Projekcie przez Uczestnika instytucjonalnego następuje w sytuacji: 

a) złożenia przez Dyrektora szkoły/przedszkola oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie,  

b) na wniosek Koordynatora Projektu, uzasadniony rażącym naruszeniem zasad uczestnictwa  

w Projekcie. 

7. Przerwanie udziału w Projekcie, tj. zakończenie udziału wcześniej niż wynika z zaplanowanej ścieżki 

uczestnictwa, przez Uczestnika indywidualnego następuje w sytuacji: 

a) złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie,  

b) na wniosek Koordynatora Projektu, uzasadniony rażącym naruszeniem zasad uczestnictwa  

w Projekcie, w szczególności w przypadku powtarzających się nieobecności na zajęciach, 

c) zakończenia/przerwania zatrudnienia w szkole/przedszkolu, objętej/ym realizacją Projektu.  

8. Rezygnacja Uczestnika, o której mowa w ust. 6 lit. a) i ust. 7 lit. a) jest możliwa tylko  

w uzasadnionych przypadkach, np. wynikających z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły 

wyższej i z zasady nie może być znana przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału  

w Projekcie. W przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji koniecznym będzie poparcie jej 

stosownymi dokumentami.  

9. W przypadkach przerwania udziału w Projekcie Realizator Projektu może dochodzić od Uczestnika 

zwrotu poniesionych wydatków. 

10. W przypadku zakończenia lub przerwania udziału w Projekcie przez Uczestnika, Koordynator 

Projektu  może wpisać na listę uczestników osobę lub placówkę z listy rezerwowej. 

 

 

 

http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1043%3Askuteczne-sposoby-zachcania-uczniw-do-czytania-jak-nie-zanudzi-na-lekcjach-jzyka-polskiego&id=133%3Asieci-wsppracy-i-samoksztacenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1044%3Adowiadczenia-i-eksperymenty-na-zajciach-przedmiotw-przyrodniczych&id=133%3Asieci-wsppracy-i-samoksztacenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1045%3Awycieczka-jako-forma-nauczania-przedmiotw-przyrodniczych&id=133%3Asieci-wsppracy-i-samoksztacenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1046%3Amatematyka-w-edukacji-wczesnoszkolnej&id=133%3Asieci-wsppracy-i-samoksztacenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1047%3Ajak-wspiera-dziecko-w-uczeniu-si-matematyki&id=133%3Asieci-wsppracy-i-samoksztacenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1048%3Apraca-ze-rdem-historycznym&id=133%3Asieci-wsppracy-i-samoksztacenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1049%3Apraca-z-uczniem-modszym&id=133%3Asieci-wsppracy-i-samoksztacenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1049%3Apraca-z-uczniem-modszym&id=133%3Asieci-wsppracy-i-samoksztacenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1050%3Ajak-rozwija-twrcze-mylenie-uczniw&id=133%3Asieci-wsppracy-i-samoksztacenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1051%3Apraca-z-uczniem-zdolnym-na-zajciach-koa-naukowego&id=133%3Asieci-wsppracy-i-samoksztacenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1052%3Ajak-budowa-wasny-program-nauczania&id=133%3Asieci-wsppracy-i-samoksztacenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1053%3Apromocja-i-budowanie-wizerunku-szkoy-n-le&id=133%3Asieci-wsppracy-i-samoksztacenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1054%3Anauczyciele-pracuj-zespoowo&id=133%3Asieci-wsppracy-i-samoksztacenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1055%3Ajak-radzi-sobie-ze-szkoln-absencj-bezpieczestwo-w-szkole&id=133%3Asieci-wsppracy-i-samoksztacenia&Itemid=1017
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1056%3Apraca-z-nowoczesnymi-technologiami-tik-rok-i-bezpieczny-internet&id=133%3Asieci-wsppracy-i-samoksztacenia&Itemid=1017
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§ 6 

ZASADY REKRUTACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 

1. Rekrutację uczestników Projektu prowadzi Realizator Projektu na podstawie złożonych 

dokumentów rekrutacyjnych (formularzy zgłoszeniowych). 

2. Rekrutacja szkół i przedszkoli do udziału w Projekcie prowadzona będzie w terminie od 

09.09.2013 r. do 20.09.2013 r. W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń, termin składania 

dokumentów rekrutacyjnych może zostać przedłużony. 

3. Proces rekrutacji rozpocznie się od działań promocyjnych. W okresie trwania rekrutacji 

zorganizowane zostanie spotkanie informacyjno-organizacyjne dla Dyrektorów szkół/przedszkoli  

z terenu powiatu mogileńskiego. 

4. Dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w § 4 ust. 3 i ust. 4, zostaną przekazane Dyrektorom 

placówek oraz dostępne będą w biurze Projektu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Mogilnie, ul. Benedyktyńska 3, 88-300 Mogilno.  

5. Szkoły i przedszkola ubiegające się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie zobowiązane są do 

złożenia dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 3 i 4, do Koordynatora Projektu 

lub w biurze Projektu. Dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście. 

6. Dopuszcza się możliwość poprawy lub uzupełnienia złożonych dokumentów w trakcie trwania 

naboru lub po otrzymaniu stosownego wezwania od Realizatora Projektu. 

7. Weryfikacja dokumentów dokonywana jest przez Koordynatora Projektu.  

8. Udział w Projekcie wezmą wszystkie szkoły publiczne z terenu powiatu mogileńskiego, nie będą 

zatem stosowane kryteria wyboru szkół. Warunkiem udziału w Projekcie jest złożenie dokumentów, 

o których mowa w § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu. 

9. Do Projektu może przystąpić kilka szkół wchodzących w skład zespołu, wówczas współpraca 

nawiązana zostanie z zespołem szkół, jednak wsparciem zostaną objęte tylko te szkoły, które należą 

do typów wymienionych w § 4 ust. 1 lit. b). Każda szkoła wypełnia dokumenty, o których mowa  

w § 4 ust. 3 odrębnie. 

10. Przedszkola będą kwalifikowane do udziału w Projekcie (w oparciu o złożony formularz 

zgłoszeniowy) na podstawie następujących kryteriów: 

a) wyrażenie chęci udziału w Projekcie poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego; 

b) lokalizacja przedszkola na terenie poszczególnych gmin powiatu mogileńskiego2; 

c) liczba nauczycieli w przedszkolu (min. 5 nauczycieli). 

11. Proces rekrutacji zakończy się sporządzeniem protokołu oraz listy zakwalifikowanych do udziału  

w Projekcie szkół/przedszkoli, a w przypadku, gdy liczba szkół/przedszkoli chętnych do udziału  

w Projekcie przekroczy liczbę dostępnych miejsc, także sporządzeniem listy rezerwowej.  

12. Objęcie wsparciem w ramach Projektu szkoły/przedszkola z listy rezerwowej możliwe jest  

w przypadku zakończenia lub przerwania udziału w Projekcie przez innego Uczestnika. 

13. Zatwierdzenia list, o których mowa w ust. 11, dokonuje Dyrektor Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Mogilnie. Informacja o zakwalifikowaniu szkoły/przedszkola do udziału w Projekcie 

                                                 
2
 W Projekcie może wziąć udział tylko jedno przedszkole z danej gminy znajdującej się na terenie powiatu 

mogileńskiego. 
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zostanie przekazana placówce przez Realizatora Projektu/Koordynatora Projektu oraz zostanie 

umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Realizatora Projektu. 

14. Najpóźniej w chwili rozpoczęcia uczestnictwa w pierwszej formie wsparcia Dyrektor przedszkola 

podpisuje Deklarację przystąpienia/deklarację uczestnictwa placówki oświatowej do Projektu, 

stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu oraz wypełnia Zakres danych instytucji 

biorących udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 7 

ZASADY REKRUTACJI NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK 

1. Rekrutacja Uczestników Projektu prowadzona jest na podstawie złożonych dokumentów 

rekrutacyjnych (formularzy zgłoszeniowych). W przypadku nauczycieli/nauczycielek zatrudnionych 

w kilku placówkach, wyrażających chęć uczestnictwa w realizacji RPW w kilku placówkach, 

dokumenty rekrutacyjne należy składać odrębnie dla każdej placówki. W przypadku 

zainteresowania uczestnictwem w kilku sieciach współpracy i samokształcenia, dokumenty 

rekrutacyjne należy składać odrębnie dla każdej sieci. 

2. Rekrutacja Uczestników indywidualnych (nauczycieli/nauczycielek szkół i przedszkoli 

zakwalifikowanych do udziału w Projekcie) do udziału w realizacji RPW prowadzona będzie po 

przeprowadzeniu diagnozy potrzeb szkoły/przedszkola przez SORE. Rekrutacja do udziału w pracach 

sieci współpracy i samokształcenia prowadzona będzie po dokonaniu wyboru tworzonych w ramach 

Projektu sieci współpracy i samokształcenia. 

3. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym równości płci. 

Realizator zakłada równy dostęp do Projektu zarówno kobiet, jak i mężczyzn znajdujących się  

w grupie potencjalnych Uczestników Projektu. 

4. Dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w § 4 ust. 6, dostępne będą na stronie internetowej 

Beneficjenta, w biurze Projektu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie,  

w sekretariacie szkoły/przedszkola uczestniczącej/cego w Projekcie, u Szkolnego Organizatora 

Rozwoju Edukacji, który opiekuje się szkołą/przedszkolem oraz u Koordynatora Sieci.  

Ww. dokumenty składać należy do SORE (w zakresie rekrutacji do uczestnictwa w realizacji RPW) 

lub KS (w zakresie rekrutacji do uczestnictwa w sieci współpracy i samokształcenia) w określonym 

przez niego terminie.  

5. Wyboru nauczycieli/nauczycielek do udziału w realizacji RPW dokonywał będzie Dyrektor placówki 

we współpracy z SORE na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych i diagnozy RPW  

w oparciu o następujące kryteria: 

a) zatrudnienie w placówce biorącej udział w Projekcie (niezależnie od stopnia awansu 

zawodowego); 

b) chęć współpracy/udziału w Projekcie; 

c) występowanie problemu będącego przedmiotem pracy w ramach RPW w pracy 

nauczyciela/nauczycielki (największy kontakt z problemem wykrytym w trakcie 

diagnozy/największe szanse wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności). 
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6. Wyboru nauczycieli/nauczycielek do udziału w realizacji sieci współpracy i samokształcenia 

dokonywał będzie Dyrektor placówki we współpracy z KS na podstawie złożonych formularzy 

zgłoszeniowych w oparciu o następujące kryteria: 

a) prowadzona działalność w placówce objętej Projektem zgodna z tematyką sieci; 

b) chęć uczestnictwa; 

c) pierwszeństwo dla nauczycieli/nauczycielek z 10 % szkół (podstawowych i gimnazjów) poniżej  

i powyżej średniej powiatowej, o której mowa w § 4 ust. 2 lit. a); 

7. Wszyscy Dyrektorzy szkół i przedszkoli biorących udział w Projekcie uzyskają wsparcie, nie będą 

zatem stosowane kryteria wyboru. 

8. Każdy/a nauczyciel/nauczycielka może być objęty wsparciem kilkakrotnie – może uczestniczyć  

w realizacji więcej niż jednego Rocznego Planu Wspomagania3 i/lub w realizacji więcej niż jednej 

sieci współpracy i samokształcenia.  

9. Dopuszcza się możliwość poprawy lub uzupełnienia złożonych dokumentów rekrutacyjnych  

w trakcie trwania naboru lub po otrzymaniu stosownego wezwania od Realizatora Projektu. 

10. Weryfikacja dokumentów dokonywana będzie odpowiednio przez SORE lub KS.  

11. Proces rekrutacji zakończy się sporządzeniem protokołu oraz listy zakwalifikowanych do udziału  

w Projekcie nauczycieli/nauczycielek, a w przypadku, gdy liczba nauczycieli/nauczycielek chętnych 

do udziału w Projekcie przekroczy liczbę dostępnych miejsc, także sporządzeniem listy rezerwowej.  

12. Objęcie wsparciem w ramach Projektu nauczyciela/nauczycielki z listy rezerwowej możliwe jest  

w przypadku zakończenia/przerwania udziału w Projekcie przez innego Uczestnika lub gdy będzie to 

wynikało z potrzeb szkoły/przedszkola. 

13. Zatwierdzenia list, o których mowa w ust. 11, dokonuje Dyrektor Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Mogilnie. Informacja o zakwalifikowaniu nauczyciela/nauczycielki do udziału  

w Projekcie zostanie przekazana nauczycielom/nauczycielkom przez SORE lub KS oraz zostanie 

umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkół/przedszkoli biorących udział w Projekcie. 

14. Najpóźniej w chwili rozpoczęcia uczestnictwa w pierwszej formie wsparcia nauczyciel/nauczycielka 

podpisuje Deklarację uczestnictwa w Projekcie (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6), 

Oświadczenie Uczestnika Projektu (załącznik nr 4) oraz Formularz danych osobowych  

(załącznik nr 8). 

15. W przypadku mniejszego niż zakładane zainteresowania nauczycieli/nauczycielek udziałem  

w Projekcie, SORE lub KS przeprowadzą działania zaradcze (m.in. indywidualne rozmowy 

zachęcające nauczycieli/nauczycielki, rozesłanie informacji do nauczycieli/nauczycielek) oraz/lub 

dodatkową rekrutację. 

 

 

 

 

 
                                                 
3
 Nauczyciele/nauczycielki są uprawnieni do składania dokumentów rekrutacyjnych do udziału w realizacji RPW  

we wszystkich szkołach/przedszkolach biorących udział w Projekcie, w których są zatrudnieni. 
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§ 8 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW INSTYTUCJONALNYCH PROJEKTU 

1. Uczestnicy Projektu mają prawo do: 

a) bezpłatnego uczestnictwa w pełnym wymiarze godzin w formach wsparcia realizowanych  

w ramach Projektu; 

b) wyboru oferty zgodnej z przeprowadzoną diagnozą i potrzebami szkoły/przedszkola oraz 

otrzymania materiałów/literatury do realizacji ofert (literatura zakupiona do biblioteki szkolnej). 

2. Dyrektorzy szkół i przedszkoli, w zależności od formy wsparcia, z której korzystają, zobowiązani są  

w szczególności do:  

a) udostępnienia danych niezbędnych SORE do przeprowadzenia diagnozy potrzeb; 

b) umożliwienia zorganizowania spotkań z nauczycielami/nauczycielkami w ramach przewidzianych 

form wsparcia; 

c) udostępnienia pomieszczeń na realizację działań w ramach przewidzianych form wsparcia; 

d) udzielenia wsparcia i współpracy z SORE, który obejmuje daną szkołę/dane przedszkole opieką; 

e) informowania Realizatora Projektu o ewentualnych zmianach dotyczących danych 

przekazywanych w dokumentach rekrutacyjnych i dokumentach uczestnictwa w Projekcie,  

o których mowa w § 4 ust. 3 oraz § 6 ust. 14, zwłaszcza w przypadku zmiany danych 

kontaktowych. 

3. Uczestnicy Projektu mają obowiązek udziału w badaniach ankietowych przeprowadzanych  

w ramach Projektu lub w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, 

zarówno w trakcie jego trwania, jak i po jego zakończeniu. 

 

§ 9 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW INDYWIDUANYCH PROJEKTU 

1. Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do: 

a) bezpłatnego uczestnictwa w pełnym wymiarze godzin w formach wsparcia realizowanych  

w ramach Projektu; 

b) korzystania z pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do zajęć, w których uczestniczy  

w ramach Projektu. 

2. Nauczyciele i nauczycielki, w zależności od formy wsparcia, z której korzystają, zobowiązani  

są w szczególności do:  

a) regularnego uczestnictwa w zajęciach danej formy wsparcia, (w przypadku nieobecności na 

zajęciach Uczestnik Projektu zobowiązany jest do usprawiedliwienia nieobecności odpowiednio 

SORE lub KS); 

b) aktywnego uczestnictwa we wsparciu oferowanym w ramach Projektu, w tym m. in. 

potwierdzania udziału w zajęciach na liście obecności; 

c) informowania SORE/KS o ewentualnych zmianach dotyczących danych przekazywanych  

w dokumentach rekrutacyjnych i dokumentach uczestnictwa w Projekcie, o których mowa  
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w § 7 ust. 14, zwłaszcza w przypadku utraty lub zmiany miejsca zatrudnienia oraz w przypadku 

zmiany danych kontaktowych. 

3. Uczestnicy Projektu mają obowiązek udziału w badaniach ankietowych przeprowadzanych  

w ramach Projektu lub w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, 

zarówno w trakcie jego trwania, jak i po jego zakończeniu.  

 

§ 10 

POZOSTAŁE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU 

1. W ramach realizacji Projektu opracowany zostanie Powiatowy Program Wspomagania (PPW) oraz 

monitorowana będzie jego realizacja. 

2. Powiatowy Program Wspomagania to dokument zawierający informacje o realizacji wspomagania 

szkół i przedszkoli na poziomie powiatu. PPW może obejmować w szczególności: 

a) wskazanie tematów (z uwzględnieniem podziału na typy szkół i przedszkoli) i harmonogramu 

wdrażania rocznych planów wspomagania – które plany i w jakim terminie będą wdrażane  

w poszczególnych typach szkół; 

b) wskazanie tematów sieci wybranych przez powiat wraz z uzasadnieniem ich wyboru; 

c) wykaz sieci wskazanych przez szkoły i przedszkola, których powiat nie będzie realizował; 

d) źródło pozyskiwania ekspertów uczestniczących w procesie wspomagania  

w szkołach/przedszkolach oraz w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia wraz  

ze wskazaniem zakresu tematycznego wsparcia; 

3. PPW powinien zostać opracowany w początkowej fazie realizacji Projektu, po zakończeniu 

przeprowadzenia diagnozy we wszystkich szkołach/przedszkolach, a więc po wskazaniu tematów 

ofert i przygotowaniu w oparciu o oferty doskonalenia rocznych planów wspomagania.  

4. PPW powinien zostać przygotowany w terminie nie dłuższym niż 90 dni od momentu rozpoczęcia 

realizacji Projektu. Jest on podstawą do monitorowania procesu wspomagania prowadzonego na 

terenie powiatu. Na zakończenie realizacji Projektu przygotowywany jest raport z przeprowadzenia 

procesu wspomagania na terenie powiatu. 

 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 września 2013 roku. 

2. Szkoła/przedszkole oraz nauczyciel/nauczycielka ubiegający się o uczestnictwo w Projekcie, poprzez 

złożenie dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3, 4 i 6, 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. 
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6. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co do 

rozstrzygnięć podejmuje Realizator Projektu.  

 
 
 

 
 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
 

1. Wzór formularza zgłoszeniowego do Projektu (Uczestnicy instytucjonalni - przedszkola); 

2. Wzór formularza zgłoszeniowego do udziału w realizacji RPW (Uczestnicy indywidualni); 

3. Wzór formularza zgłoszeniowego do udziału w sieci współpracy i samokształcenia  (Uczestnicy 

indywidualni); 

4. Wzór oświadczenia Uczestnika Projektu; 

5. Wzór deklaracji przystąpienia/deklaracji uczestnictwa placówki oświatowej do Projektu (Uczestnicy 

instytucjonalni); 

6. Wzór deklaracji uczestnictwa w Projekcie (Uczestnicy indywidualni); 

7. Wzór zakresu danych instytucji biorących udział w projekcie realizowanym w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

8. Wzór formularza danych osobowych. 

 

 


