
                       

       
                 

Regulamin uczestnictwa studentów w Projekcie 

INNOWACYJNY NAUCZYCIEL W SZKOLE XXI WIEKU  

§ 1. Informacje ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji studentów oraz zasady ich uczestnictwa w 

Projekcie.  

2. Projekt „Innowacyjny nauczyciel w szkole XXI wieku” współfinansowany 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.  

3. Głównym celem Projektu jest wypracowanie modelowego systemu praktyk poprzez 

przygotowanie placówek oświatowych, nauczycieli i studentów do skutecznego 

realizowania programów praktyk dla studentów specjalności nauczycielskich PWSZ w 

Elblągu. Pozwoli to na poprawę jakości odbywania praktyk pedagogicznych oraz na 

zapoznanie studentów z przykładami praktycznych rozwiązań metodyczno-

merytorycznych, które umożliwią im nabycie umiejętności metodycznych i 

wychowawczych, niezbędnych w pracy nauczyciela-wychowawcy.  

4. Projekt skierowany jest do studentów 4 specjalności nauczycielskich IPJ PWSZ w 

Elblągu: kształcenia zintegrowanego, filologii polskiej, filologii angielskiej i filologii 

germańskiej.  

5. Projekt realizowany jest od 01.01.2011 r. do 31.12.2014 r. 

 

§ 2. Warunki uczestnictwa 

 

1. Kandydat przystępujący do Projektu musi być studentem studiów stacjonarnych w IPJ 

PWSZ w Elblągu niżej wymienionych specjalności nauczycielskich: 

- kształcenie zintegrowane, 

- filologia polska, 

- filologia angielska, 

- filologia germańska, 

2. Studenci IPJ specjalności nauczycielskich dokonują zgłoszeń we własnym imieniu 

poprzez stronę internetową Projektu w zakładce „rekrutacja” lub bezpośrednio w  Biurze 

Projektu, wypełniając osobiście „Deklarację uczestnictwa w Projekcie”. 

3. Kandydat, po złożeniu deklaracji, wypełnia „Kwestionariusz osobowy” i składa go w 

Biurze Projektu. 

4. Zgłoszone aplikacje studentów stanowić będą bazę danych, na podstawie której zostanie 

przeprowadzony proces rekrutacji Uczestników w Projekcie. 

5. Złożenie dokumentów aplikacyjnych jest równoznaczne ze zgodą na udział w Projekcie. 

 

 

 



 

 

§ 3. Rekrutacja 

 

1. Rekrutacja studentów będzie prowadzona 3-krotnie na początku każdego letniego 

semestru studiów, począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2010 / 2011.  

2. Każda akcja rekrutacyjna będzie prowadzona w czterech fazach: 

FAZA I 
Przeprowadzenie akcji informacyjno - promocyjnej oraz rozpoczęcie rekrutacji on-line. 

FAZA II 
Prowadzenie rekrutacji. 

FAZA III 
Ustalenie ostatecznej listy i przydział Uczestników Projektu do poszczególnych szkół ćwiczeń. 

FAZA IV 
Zebranie deklaracji udziału w Projekcie.  

3. Wzory dokumentów są do pobrania na stronie internetowej www.pwsz.elblag.pl w zakładce 

„rekrutacja”  lub w Biurze Projektu w Elblągu ul. Czerniakowska 22, pok. nr  8. 

4. W ciągu 7 dni od zakończenia akcji rekrutacyjnej zostanie ogłoszona na stronie internetowej 

Projektu lista Uczestników Projektu, z uwzględnieniem procentowego udziału kobiet i 

mężczyzn. 

5. Uczestnicy procesu rekrutacji, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie, 

otrzymają pisemne potwierdzenie decyzji wraz z prośbą o dostarczenie do Biura Projektu 

podpisanej deklaracji i kwestionariusza osobowego. 

6. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie, będą zobligowane do 

podpisania „Umowy udziału w Projekcie”. 

 

§ 4. Obowiązki Uczestników Projektu 

 

1. Obowiązkiem Uczestnika jest: 

- uczestniczenie we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie szkolenia dla studentów 

przygotowującego do realizacji praktyk, 

- systematyczne i sumienne przygotowywanie się do zajęć, wypełnianie zaleceń Kierownika 

Projektu oraz nauczycieli – opiekunów. 

- realizacji zadań i celów charakterystycznych dla poszczególnych form praktyki (uwzględnione 

w instrukcji praktyki) 

- prowadzenie dokumentacji praktyki, będącej podstawą jej zaliczenia, 

- przestrzeganie regulaminów/przepisów obowiązujących w szkołach ćwiczeń, 

- współpraca z nauczycielem/opiekunem praktyki, 

- zgłaszanie koordynatorowi ds. programowo-merytorycznych praktyk wszelkich 

nieprawidłowości w realizacji i przebiegu praktyki. 

2. W czasie trwania, jak również po zakończeniu praktyki, student zobowiązuje się do poddania 

się ewaluacji merytorycznej. 

3. Student może zostać skreślony z lisy Uczestników Projektu, jeśli: 

- przestanie być studentem PWSZ w wyniku skreślenia z listy studentów bądź rezygnacji ze 

studiów, 

- zostanie przyznany mu urlop dziekański w ostatnim roku trwania Projektu. 

  

§ 5. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2011 i obowiązuje przez cały okres realizacji 

Projektu. 

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu. 

3. PWSZ zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Projektu.  

http://www.pwsz.elblag.pl/


  


