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REGULAMIN REKRUTACJI NAUCZYCIELI
DO PROWADZENIA ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW
W RAMACH PROJEKTU
“ Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze”

§1. INFORMACJE O PROJEKCIE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji
nauczycieli do prowadzenia zajęć dla uczniów w ramach projektu „Jutro zaczyna się
dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze” oraz
ich obowiązki i prawa.
2. Projekt realizowany jest w ramach w ramach Konkursu nr RPDS.10.02.04-IZ.00-02056/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 20142020.
3. Beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Kamienna Góra.
4. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
5. Projekt realizowany jest w dwóch szkołach: Szkole Podstawowej nr 1 i Zespole Szkół
w formach:
1) Akademii kompetencji – dodatkowych zajęć wspierających uczniów w rozwoju
kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw;
2) Jutro zaczyna się dziś - dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe
uczniów, z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
6. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 456 (240K/216M)
uczniów w zakresie języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i TIK oraz
rozwój postaw kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej niezbędnych na rynku
pracy poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół, organizację szkoleń dla
nauczycieli i wyposażenie pracowni TIK. Projekt jest otwarty na udział uczniów
z niepełnosprawnością, a działania projektowe zapewniają możliwość ich udziału.
7. Celem szczegółowym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych
oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie
indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
8. Projekt będzie realizowany od września 2017 roku do czerwca 2019 roku.
§ 2. WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. Uczestnikiem procesu rekrutacji, a w rezultacie prowadzącym zajęcia w danej szkole
może być wyłącznie nauczyciel/nauczycielka zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 1
i w Zespole Szkół w Kamiennej Górze w pełnym wymiarze godzin lub w jego części.
2. Do prowadzenia zajęć związanych z formą pn. Akademia kompetencji na terenie Szkoły
Podstawowej Nr 1 może zostać zaangażowanych nie więcej niż 10 nauczycieli, a
Zespołu Szkół 5 nauczycieli.
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3. Do prowadzenia zajęć związanych z formą Jutro zaczyna się dziś na terenie Szkoły
Podstawowej Nr 1 może zostać zaangażowanych nie więcej niż 3 nauczycieli, a Zespołu
Szkół 2 w roku szkolnym 2017/2018 i 1 w roku szkolnym 2018/2019.
4. Warunkiem ubiegania się o udział w prowadzeniu zajęć dla uczniów na terenie
poszczególnych szkół jest złożenie formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 1) wraz z
załącznikiem, który obejmuje:
1) program zajęć (cele i treści);
2) nazwę zajęć;
3) opis rezultatów i formę ich prezentacji;
4) opis stosowanych metod pracy;
5) harmonogram realizacji.
5. Formularz należy złożyć w formie papierowej u szkolnego koordynatora projektu.
6. Rekrutacja odbędzie się z zachowaniem:
1) jasnych, przejrzystych i ogólnodostępnych zasad przedstawionych powyżej
zapewniając tym równy dostęp do informacji;
2) zasad rekrutacji eliminujących wszelkie formy dyskryminacji ze względu na płeć,
wiek, wyznanie, przynależność rasową, miejsce zamieszkania, pochodzenie, religię,
niepełnosprawność, orientacje seksualną, sytuację materialną;
3) zasad równości szans kobiet i mężczyzn;
4) zasady przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
§ 3. FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU
1. Szkoła zrealizuje dodatkowe działania wspierające uczniów w rozwoju kompetencji
kluczowych oraz właściwych postaw; dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje
cyfrowe uczniów, z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
2. W ramach projektu prowadzone będą następujące zajęcia dla uczniów:

RODZAJ WSPARCIA
Akademia kompetencji

Jutro zaczyna się dziś zajęcia rozwijające
kompetencje cyfrowe
uczniów

ILOŚĆ GODZIN
SZKOŁA PODST. NR 1:
- 10 rodzajów zajęć 2 razy
w tygodniu (po 108h każde)

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW
10 n-li prowadzących
8 ucz. na każdy rodzaj
zajęć

ZESPÓŁ SZKÓŁ:
- 6 rodzajów zajęć 2 razy w
tygodniu (4 będą trwały po
108h, a 2 po 54h)
SZKOŁA PODST. NR 1:
- 6 kursów po 9 tyg. każdy
(2h tygodniowo)

5 n-li prowadzących
8 ucz. na każdy rodzaj
zajęć
144 uczniów
(18 grup po 8 uczniów)
3 n-li prowadzących
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ZESPÓŁ SZKÓŁ:
- 6 kursów po 9 tyg. każdy
(2h tygodniowo)

72 uczniów
2017/2018 – 48 uczniów,
2 n-li prowadzących;
2018/2019 – 24 uczniów;
1 n-l prowadzący

3. Zajęcia dla uczniów w ramach Akademii kompetencji prowadzone będą poza zajęciami
szkolnymi zgodnie z programem i harmonogramem zajęć przez 27 tygodni w roku
szkolnym 2017/18 oraz przez 27 tygodni roku szkolnym 2018/19.
4. Zajęcia dla uczniów w ramach Jutro zaczyna się dziś prowadzone będą w formie
projektów edukacyjnych trwających po 9 tygodni każdy w latach szkolnych 2017/18
oraz 2018/19.
5. Po zakończeniu udziału w poszczególnych zajęciach uczeń otrzymuje certyfikat
potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności oraz w czerwcu 2018 roku oraz w czerwcu
2019 roku bierze udział w edukacyjnym wyjeździe do Explora Park lub Muzeum Lego.
§ 4. ZASADY REKRUTACJI
1. Rekrutacja nauczycieli do prowadzenia zajęć dla uczniów w ramach projektu będzie
prowadzona w terminie od 26 września do 6 października 2017 roku na terenie każdej
ze szkół.
2. Formularz rekrutacyjny uczestnicy otrzymają od szkolnego koordynatora.
3. Formularz rekrutacyjny wraz załącznikami należy złożyć do szkolnego koordynatora
projektu.
4. Ogłoszenie o terminie oraz miejscu składania dokumentów rekrutacyjnych
zamieszczone zostanie na tablicach ogłoszeń oraz na stronach internetowych obu szkół.
5. Dokumenty złożone po terminie naboru lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
6. Weryfikacja dokumentów dokonywana będzie przez Komisję Rekrutacyjną, w skład
której wchodzą: koordynator projektu, dyrektor danej szkoły oraz szkolny koordynator
projektu. Z działań komisji zostanie sporządzony protokół (załącznik nr 2).
7. W oparciu o ocenę formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikiem zostaną sporządzone
listy nauczycieli, którzy będą prowadzili zajęcia w ramach projektu w poszczególnych
szkołach (załącznik nr 3).
8. Oceny formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikami dokonuje komisja rekrutacyjna
w oparciu o następujące kryteria:
1) adekwatność programu zajęć do założeń projektu;
2) wystarczające określenie efektów zajęć oraz sposobów prezentacji;
3) atrakcyjność sposobów i metod pracy;
4) zgodność harmonogramu zajęć z założeniami projektu.
9. W przypadku, gdy liczba osób chętnych spełniających kryteria przewyższy liczbę
dostępnych miejsc utworzone zostaną listy rezerwowe (załącznik nr 4).
10. W takim przypadku obowiązywać będą kryteria dodatkowe dotyczące oceny programu
zajęć pod kątem nowatorskich metod pracy (2 pkt), stosowania atrakcyjnych form
i sposobów pracy (2 pkt).
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11. W sytuacji większej ilości osób z taką samą ilością punktów, o zakwalifikowaniu się
decyduje data złożenia.
12. Prowadzenie zajęć dla uczniów w ramach projektu przez nauczycieli z listy rezerwowej
jest możliwe w przypadku rezygnacji (z ważnych przyczyn) nauczyciela prowadzącego
dane zajęcia.
13. Lista nauczycieli realizujących zajęcia zostaną zamieszczone na tablicach ogłoszeń i
stronach internetowych obu szkół.
14. W przypadku mniejszego niż zakładane zainteresowania nauczycieli udziałem
w projekcie, komisja przeprowadzi dodatkową rekrutację aż do czasu zrekrutowania
pełnej liczby nauczycieli prowadzących zajęcia w danej szkole.
§ 5. PRAWA NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA
Każdy nauczyciel projektu ma prawo do:
1) otrzymania bezpłatnych materiałów potrzebnych do realizacji zajęć w ramach
projektu w ilości określonej we wniosku o dofinansowanie projektu;
2) nieodpłatnego udziału w wyjazdach edukacyjnych w terminach określonych we
wniosku o dofinansowanie projektu;
3) zgłaszania uwag i propozycji do szkolnego koordynatora projektu.
§ 6. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA
1. Każdy uczestnik i uczestniczka działań projektowych zobowiązuje się do:
1) udostępnienia danych niezbędnych do realizacji projektu (załącznik nr 5);
2) uczestniczenia w zorganizowanych spotkaniach z dyrektorem danej szkoły,
koordynatorami projektu, księgową w ramach przewidzianych form współpracy;
3) prowadzenia dziennika zajęć;
4) zbierania potwierdzenia (podpisy na listach obecności) uczestniczenia uczniów
w zajęciach;
5) przeprowadzenia testu kompetencji przed realizacją zajęć i po przeprowadzeniu
zajęć;
6) gromadzenia materiałów do sprawozdań, przygotowania prezentacji
multimedialnych;
7) udziału w konferencjach i spotkaniach dotyczących realizacji projektu (konferencje,
spotkania z rodzicami);
8) wypełnienia dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli
i ewaluacji projektu;
9) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić przebieg
projektu;
10) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu;
11) dotrzymywania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz
w deklaracji uczestnictwa w projekcie;
2. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji i są zobowiązani do
udzielania informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom zewnętrznym
upoważnionym do przeprowadzenia kontroli projektu.
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§ 7. ZASADY MONITOROWANIA PRZEBIEGU ZAJĘĆ
1. Monitorowanie przebiegu zajęć w ramach projektu będzie prowadzone przez szkolnych
koordynatorów projektu oraz koordynatora projektu.
2. Monitorowanie obejmować będzie:
1) dotrzymanie harmonogramu;
2) weryfikację grupy docelowej;
3) kontrolę obecności uczniów na zajęciach;
4) weryfikację realizowanej formy wsparcia;
5) prowadzenie dokumentacji (dziennik zajęć, listy obecności),
6) przeprowadzenia testu kompetencji przed realizacją zajęć i po przeprowadzeniu
zajęć.
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 września 2017 roku i obowiązuje do
czasu zakończenia realizacji projektu.
2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi
na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów
prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia
wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do
dokonania oceny i kontroli realizacji projektu.
3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez koordynatora
projektu, który jest reprezentantem beneficjenta Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik nr 1 - FORMULARZ REKRUTACYJNY
Załącznik nr 2 - PROTOKÓŁ REKRUTACJI
Załącznik nr 3 - LISTA NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA
Załącznik nr 4 - LISTA REZERWOWA
Załącznik nr 5 - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
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Załącznik nr 1
FORMULARZ REKRUTACJI NAUCZYCIELI
DO PROWADZENIA ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW
W RAMACH PROJEKTU
Lp.
1
2
Dane uczestnika 3
4
5
6
7
8
9
Dane
10
kontaktowe
11
uczestnika
12
13
14
15

Nazwa
Imię
Nazwisko
PESEL
Płeć
Wykształcenie
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Telefon kontaktowy
Adres e-mail

Ponadto oświadczam, że:
1) jestem nauczycielem zatrudnionym w Szkole Podstawowej nr 1 / Zespole Szkół*
(właściwe podkreślić) w Kamiennej Górze;
2) spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie na dzień
złożenia formularza rekrutacyjnego;
3) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego warunki;
4) oświadczam, że wyrażam zgodę na ewentualne nieodpłatne wykorzystanie mojego
wizerunku w działaniach informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją
projektu;
5) zostałem poinformowany o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
6) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji;
7) oświadczam, iż zamieszkuję na terenie Województwa Dolnośląskiego.
……………………................
miejscowość, data
Data wpływu formularza

...........................................
podpis uczestnika
Podpis osoby przyjmującej
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Załącznik nr 2
PROTOKÓŁ REKRUTACJI NAUCZYCIELI
DO PROWADZENIA ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW
W ramach Konkursu nr RPDS.10.02.04-IZ.00-02-056/16
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Regionalnego

Programu

W dniu ……….......................................................
Komisja Rekrutacyjna w składzie:
…...........................................................................................
…...........................................................................................
…...........................................................................................
przeprowadziła zgodnie z przyjętymi kryteriami dostępu rekrutację nauczycieli do
prowadzenia zajęć w ramach projektu pn. „„Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji
kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze”.
Po przeanalizowaniu ……….. formularzy rekrutacyjnych oraz załączników do prowadzenia
zajęć wybrano …… nauczycieli:
W załączeniu listy nauczycieli i listy rezerwowe.
5. Uwagi:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Podpisy Członków komisji:
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
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Załącznik nr 3
LISTA NAUCZYCIELI

zakwalifikowanych do realizacji zajęć w Projekcie realizowanym w ramach Konkursu nr
RPDS.10.02.04-IZ.00-02-056/16 Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020 pn. „Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół
w Kamiennej Górze” realizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 / Zespole Szkół* (właściwe
podkreślić) w Kamiennej Górze.

Lp.

Imię i Nazwisko

Podpisy Członków komisji:
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
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Załącznik nr 4
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH
„Jutro zaczyna się dziś-kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze”

Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
zamieszkała/y …………………………………………………….………………………..… ,
nr PESEL
………………………………………………………………………………….
przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe zawarte w dobrowolnie złożonym
przez mnie formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Beneficjent Gmina Miejska
Kamienna Góra oraz Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący funkcję Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020).
2. Moje dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu w ramach Konkursu
nr RPDS.10.02.04-IZ.00-02-056/16 dla Działania 10.2: Zapewnienie równego dostępu
do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,
Poddziałania 10.2.4 – ZIT AW: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości
edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dla Osi Priorytetowej 10:
Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 20142020 w okresie od września 2017 r. do czerwca 2019 r.
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udziału w projekcie.
4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem
do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm).

…………………………………………
miejscowość, data

……………………………
podpis uczestnika

