Regulamin ogólny uczestnictwa w projekcie
„Innowacyjny nauczyciel w szkole XXI wieku”
Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Innowacyjny nauczyciel w szkole XXI
wieku” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty,
Działanie 3.3.Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i
doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe. Projekt realizowany jest przez Państwową
Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu.
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Projekt realizowany będzie od 01.01.2011 – 31.12.2014 roku.
2. W ramach Projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli – przyszłych
opiekunów praktyk studenckich w placówkach oraz dla studentów Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Elblągu, przygotowujące do realizacji praktyk. Studenci w ramach
projektu będą odbywać praktyki przedmiotowe w szkołach z wykorzystaniem
nowoczesnych metod kształcenia pod opieką przeszkolonych nauczycieli.
3. Całkowita liczba uczestników Projektu:
a) 779 studentów IPJ PWSZ w Elblągu,
b) 262 nauczycieli z gminy miasta Elbląg,
c) 33 placówki oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea) z terenu
gminy miasta Elbląg.
4. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
§ 2 Definicje
1. Projekt – „Innowacyjny nauczyciel w szkole XXI wieku”
2. Beneficjent (Organizator szkoleń i praktyk) – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Elblągu
3. Uczestnik Projektu (Beneficjent Ostateczny) – osoba zakwalifikowana do udziału w
Projekcie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie
Uczestnictwa w Projekcie.
§ 3 Cel projektu
1. Celem Projektu jest wypracowanie modelowego systemu praktyk poprzez przygotowanie
do końca 2014 roku 33 placówek oświatowych z terenu gminy miasta Elbląg oraz 262
nauczycieli i 779 studentów do skutecznego realizowania programów praktyk dla
studentów specjalności nauczycielskich z PWSZ w Elblągu. Pozwoli to na poprawę
jakości odbywania praktyk pedagogicznych oraz na zapoznanie 779 studentów z
przykładami praktycznych rozwiązań metodyczno – merytorycznych, które umożliwią im
nabycie umiejętności metodycznych i wychowawczych, niezbędnych w pracy
nauczyciela i nauczyciela – wychowawcy.

2. Cel główny realizowany będzie poprzez cele szczegółowe:
a) wypracowanie najlepszych rozwiązań organizacyjnych praktyk pedagogicznych,
przygotowujących studentów do wykonywania zawodu nauczyciela poprzez utworzenie sieci 33
szkół ćwiczeń
b) poprawa jakości odbywania praktyk pedagogicznych przez 779 studentów poprzez
przygotowanie 262 nauczycieli do roli w pełni kompetentnych nauczycieli-opiekunów stale
współpracujących z PWSZ
c) podwyższenie kompetencji informatycznych 262 naucz. i 779 studentów, co stworzy warunki
do prowadzenia w ramach praktyk zajęć lekcyjnych z rożnych przedmiotów z zastosowaniem IT
d) podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz prowadzenia zajęć w ramach praktyk
pedagogicznych przez doposażenie 33 placówek w mobilne zestawy multimedialne pozwalające
na wykorzystywanie w edukacji IT i platform edukacyjnych
e) podniesienie trafności i rzetelności oceniania praktyk poprzez opracowanie i wdrożenie
odpowiednich narzędzi pomiaru i przygotowanie nauczycieli-opiekunów praktyk do ich
wykorzystywania
f) podniesienie jakości usług Zespołu Praktyk i usprawnienie pracy metodyków-opiekunów
praktyk poprzez doposażenie w sprzęt multimedialny.
Wszystkie informacje, dotyczące realizacji Projektu dostępne są na stronie internetowej Uczelni
oraz w pok. nr 8 w budynku IPJ PWSZ w Elblągu przy ul. Czerniakowskiej 22.
§ 4 Kryteria uczestnictwa w projekcie
1. Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające kryteria określone w Regulaminie
Uczestnictwa w Projekcie dla Szkół lub Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie dla
Studentów.
2. Nabór do projektu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających kryteria
określone w § IV pkt.1 oraz regulaminach uczestnictwa w Projekcie.
§ 5 Procedura naboru
1. Nabór do Projektu jest ciągły. Nabór na I edycję rozpocznie się 21 lutego 2011 roku i
potrwa do wyczerpania miejsc nie później niż do 12 marca. Nabór na II i III edycję
będzie prowadzony na początku semestru letniego w r. ak. 2011/2012 i 2012/2013.
2. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą drogą elektroniczną, poprzez Internetową
Rekrutację Kandydatów zamieszczoną na stronie Projektu.
3. Warunkiem zakwalifikowania się kandydata do projektu jest złożenie kompletu
wymaganych dokumentów wypełnionych czytelnie oraz ich pozytywna weryfikacja przez
Zespół Projektowy pod przewodnictwem Kierownika Projektu
4. Weryfikacja kwalifikacji szkół biorących udział w projekcie odbędzie się na podstawie
analizy karty zgłoszenia przez Zespół Projektowy pod przewodnictwem Kierownika
Projektu.
5. Projektodawca zastrzega sobie:
a) Prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji i utworzenia listy rezerwowej osób
zakwalifikowanych do Projektu.
b) Prawo do wyznaczenia dodatkowego terminu nadsyłania dokumentów w przypadku
niewyłonienia spośród nadesłanych zgłoszeń wymaganej liczby uczestników Projektu.
§ 6 Wyniki naboru
1. Lista osób i placówek oświatowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z
listą rezerwową zostaną ogłoszone na stronie internetowej Projektu.
2. Informacja o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie wraz z harmonogramem
działań, które dotyczą uczestnika Projektu, zostanie przekazana drogą mailową.

3. Na pierwszym spotkaniu z uczestnikami zostanie podpisana „Umowa uczestnictwa w
Projekcie”.
4. Za proces rekrutacji odpowiedzialny jest Zespół Projektowy pod przewodnictwem
Kierownika Projektu.
5. Szczegółowy opis procesu rekrutacji znajduje się w Regulaminie Uczestnictwa Szkół w
Projekcie i Regulaminie uczestnictwa Studentów.
§ 7 Obowiązki uczestnika projektu
1. Prawa i obowiązki Uczestnika projektu szczegółowo reguluje „Umowa uczestnictwa w
Projekcie”.
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest w szczególności do:
a) podpisania Umowy uczestnictwa w Projekcie,
b) czynnego uczestnictwa w Projekcie oraz realizacji wszystkich zadań wynikających z
umowy uczestnictwa w Projekcie,
c) wypełnienia ankiety wstępnej, ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania Projektu oraz
ankiety końcowej po zakończeniu udziału w Projekcie,
d) podpisania zgody na badanie ankietowe prowadzone do 6 miesięcy po zakończeniu
udziału w Projekcie.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie lub
wprowadzenia dodatkowych postanowień.
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem prawo do podjęcia ostatecznej decyzji
posiada Kierownik Projektu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01. 2011 roku i obowiązuje przez cały czas
trwania Projektu.

