
                        

       

 

Regulamin uczestnictwa szkół w Projekcie 

INNOWACYJNY NAUCZYCIEL W SZKOLE XXI WIEKU 

  

§ 1 Informacje ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji szkół i nauczycieli 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 oraz nauczycieli 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 umożliwiają im nabycie 

umiejętności metodycznych niezbędnych wychowawczych, niezbędnych w pracy nauczyciela-

wychowawcy. 

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

 

§ 2 Warunki Uczestnictwa 

 

1. W projekcie mogą wziąć udział placówki oświatowe do poziomu liceum, tj. przedszkola, 

szkoły podstawowe, gimnazja i licea z terenu gminy miasta Elbląg. 

 

§ 3 Rekrutacja szkół 

 

1. PWSZ dotrze do potencjalnych uczestników Projektu, zainteresowanych szkół i nauczycieli za 

pośrednictwem: Delegatury Kuratorium Oświaty w Elblągu, Dyrektorów szkół, Rad 

Pedagogicznych, strony internetowej i ogłoszeń publikowanych w mediach. 

2. Wszystkie materiały i formularze Projektu są dostępne do pobrania ze strony internetowej 

Projektu oraz w Biurze Projektu w Elblągu ul. Czerniakowska 22, pok. nr 8. 

3. Rekrutacja szkół i nauczycieli do udziału w Projekcie prowadzona jest w sposób otwarty, 

transparentny i z zachowaniem zasad równości szans. 

4. Rekrutacja szkół i nauczycieli do projektu prowadzona jest w dwóch etapach: 

   I ETAP 

   4.1 Przesłanie informacji o Projekcie do organu prowadzącego szkoły, 

   4.2 Rozesłanie zaproszeń do Projektu Dyrektorom Szkół, 



   4.3 Spotkania informacyjne z Dyrektorami Szkół, 

   II ETAP 

   4.4 Zainteresowani nauczyciele pobierają ze strony internetowe Projektu i wypełniają 

formularz "Deklaracja uczestnictwa w Projekcie", „Kwestionariusz osobowy” i „Arkusz 

samooceny zawodowej”. Dokumenty te składają u Dyrektora szkoły zgłaszającej się do udziału 

w Projekcie w celu uzyskania jego pisemnej akceptacji. 

   4.5 Dyrektor szkoły po zebraniu od nauczycieli "Deklaracji uczestnictwa w Projekcie", 

„Kwestionariuszy osobowych” i „Arkuszy samooceny zawodowej” rekrutuje szkołę poprzez 

stronę internetową Projektu w zakładce „rekrutacja”. 

   4.6. Zgłoszenia do Projektu przyjmowane są wyłącznie poprzez internetową rekrutację. 

   4.7. Do szkół zostaną wysłane potwierdzenia o zaklasyfikowaniu do udziału w Projekcie. 

Klasyfikacja nastąpi na podstawie oceny punktowej uzyskanej w oparciu o następujące kryteria: 

- liczba nauczycieli deklarujących chęć uczestnictwa w Projekcie, 

- zakres prowadzonych przedmiotów, odpowiadających celom Projektu, 

- doświadczenie w prowadzeniu praktyk studenckich. 

   4.8 Dyrektor na pierwszym spotkaniu przekazuje komplety dokumentów nauczycieli – 

uczestników Projektu oraz podpisuje „Umowę uczestnictwa w Projekcie”. 

   4.9 W przypadku odrzucenia aplikacji zgłoszeniowej szkoła i nauczyciele zostaną 

poinformowani drogą elektroniczną. 

 

§ 4 Rekrutacja nauczycieli 
 

1. Rekrutacja nauczycieli jest powszechna i dobrowolna. 

2. O udział w Projekcie ubiegać się mogą nauczyciele zatrudnieni w placówkach na terenie 

gminy miasta Elbląg. 

3. Nauczyciele ubiegający się o udział w Projekcie winni być czynni zawodowo, posiadać 

stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego i prowadzić zajęcia z jednego z 

wymienionych przedmiotów: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego lub z 

zakresu kształcenia zintegrowanego albo wychowania przedszkolnego. 

4. Nauczyciele ubiegający się o udział w Projekcie powinni złożyć w sekretariacie swojej 

szkoły/przedszkola „Kwestionariusz osobowy”, „Deklarację uczestnictwa w Projekcie” i 

„Arkusz samooceny zawodowej”. 

5. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu. 

6. Kwalifikacji nauczycieli do udziału w Projekcie dokonuje Zespół Projektowy pod 

przewodnictwem Kierownika Projektu, który przygotowuje listę szkół i nauczycieli biorących 

udział w Projekcie. 

7. Nauczyciele, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w Projekcie, będą zobligowani do 

podpisania „Umowy udziału w Projekcie”. 

 

§ 5 Obowiązki Uczestników Projektu – dyrektorów 

 

1. Dyrektor każdej szkoły zakwalifikowanej do Projektu zobowiązany jest do: 

 umożliwienia nauczycielom i studentom realizacji założeń Projektu, 

 udostępnienia sal lekcyjnych do realizacji praktyki, 

 umożliwienia spotkań Projektodawcy z nauczycielami, 

 zapewnienia kontynuacji realizacji zadań praktyki w przypadku zmiany nauczyciela, 

 pisemnego powiadomienia Projektodawcy o zmianie nauczyciela wytypowanego do 

udziału w Projekcie. 

2. Dyrektor umożliwia Projektodawcy przeprowadzenie szkoleń programowych dla nauczycieli-

opiekunów praktyk. 

3. Istnieje możliwość wycofania się szkoły z udziału w Projekcie na pisemny wniosek Dyrektora 

Szkoły na koniec każdego semestru.  

4. W przypadku rezygnacji Dyrektor szkoły zwraca wszystkie narzędzia i materiały otrzymane w 

celu realizacji Projektu. 



5. W przypadku rezygnacji szkoły z udziału w Projekcie PWSZ zaproponuje udział w Projekcie 

kolejnym szkołom. 

  

§ 6 Obowiązki Uczestników Projektu – nauczycieli 
 

1. Nauczyciel biorący udział w Projekcie jest zobowiązany do: 

 sprawowania opieki nad studentami-uczestnikami Projektu w każdym roku akademickim, 

w terminie i zakresie określonym przez Projektodawcę, 

 prowadzenia dokumentacji z przebiegu praktyki zgodnie z ustalonymi przez realizatora 

Projektu wzorami, 

 udziału w przewidywanych warsztatach i szkoleniach dla nauczycieli-opiekunów praktyk, 

 udziału w badaniach ewaluacyjnych przewidzianych w ramach Projektu. 

2. W przypadku rezygnacji/wykluczenia nauczyciela z udziału w Projekcie, Dyrektor szkoły w 

ciągu 7 dni kalendarzowych wyznacza jego następcę i w trybie pilnym pisemnie informuje o tym 

realizatora Projektu, przesyłając poświadczoną przez siebie i podpisaną przez nowego 

nauczyciela „Deklarację uczestnictwa w projekcie”. 

  

§ 7 Postanowienia końcowe 
 

1. Wszystkie dane osobowe uczestników Projektu będą zbierane, przetwarzane i udostępniane na 

zasadach zgodnych z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Uczestnicy Projektu podają swoje dane dobrowolnie, wyrażając jednocześnie zgodę na ich 

przetwarzanie w celu realizacji Projektu, udzielenia wsparcia, ewaluacji, monitoringu i 

sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

3. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z 

udziału w Projekcie. 

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

Projektu. 

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

6. PWSZ w Elblągu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Projektu. 

  

  

 

 


