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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA NAUCZYCIELI/EK  

W PROJEKCIE PN.: „NOWOCZESNA SZKOŁA – PRZEPUSTKĄ DO KARIERY” 
 

§ 1. 
Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i udziału nauczycieli/nauczycielek w projekcie „Nowoczesna 

szkoła – przepustką do kariery”. 

2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. 

§ 2 
Słownik pojęd 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 
a) Projekt - projekt „Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery” dofinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie 
ogólne 

b) Beneficjent - podmiot realizujący Projekt – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Brama Beskidu”, 
na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu z Instytucją Pośredniczącą; 

c) Partner Projektu – Gmina Stary Sącz, 
d) Instytucja Pośrednicząca – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości; 
e) Kandydat - nauczyciel/nauczycielka uprawniony/a do udziału w projekcie, który/a złoży w biurze 

projektu poprawnie wypełnioną i podpisaną dokumentację rekrutacyjną, 
f) Komisja Rekrutacyjna - należy przez to rozumied zespół, którego zadaniem jest rekrutacja 

uczestników/uczestniczek do projektu, składającego się z Kierownika projektu, Specjalisty ds. 
sprawozdawczości oraz indywidualnie Dyrektora z każdej szkoły, 

g) Uczestnik projektu – nauczyciel/nauczycielka, zatrudniony/a w szkole/placówce edukacyjnej 
uczestniczącej w projekcie dla której organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz, zakwalifikowany/-
a do Projektu, korzystający/a bezpośrednio z pomocy Projektu (Beneficjent Ostateczny); 

h) Realizator – podmiot lub osoba fizyczna realizująca daną formę wsparcia, 
i) Sieci współpracy nauczycieli – należy przez to rozumied zespół nauczycieli/lek objętych projektem ze 

szkół objętych projektem, którzy w zorganizowanym sposób współdziałają ze sobą, szczególnie w 
zakresie rozwiązywania problemów w swojej pracy i dzielenia się doświadczeniem. W ramach sieci 
będą organizowane spotkania nauczycieli co najmniej 1 raz na 3 miesiące.   

j) Kierownik Projektu – osoba podejmująca decyzje wiążące w imieniu Beneficjenta, 
k) Czas realizacji Projektu - jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie Projektu i oznacza okres trwający 

od 1 maja 2017 roku do 30 kwietnia 2019 roku. 
 

§ 3 
Informacje o Projekcie 

1. Głównym celem projektu jest podniesienie u 1298 uczniów (626 kobiet, 672 mężczyzn) szkół dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku 
pracy w obszarach technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz matematyczno-przyrodniczych 
poprzez organizację zajęd z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem metody 
eksperymentu, narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-learningu, 
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przeprowadzenie zajęd z programowania jak również podniesienie kompetencji u 39 nauczycieli (28 
kobiet, 11 mężczyzn) w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki 
oraz pracy metoda eksperymentu w okresie 05.2017 – 04.2019.  

2. Okres realizacji projektu: od 01.05.2017 r. do 30.04.2019 r. 
3. W projekcie biorą udział następujące szkoły/placówki: 

a) Szkoła Podstawowa w Barcicach 

b) Szkoła Podstawowa w Gaboniu 

c) Szkoła Podstawowa w Gołkowicach Górnych 

d) Szkoła Podstawowa w Moszczenicy 

e) Szkoła Podstawowa w Przysietnicy 

f) Szkoła Podstawowa nr 1 w Starym Sączu 

g) Gimnazjum w Barcicach 

h) Gimnazjum w Gołkowicach Górnych 

i) Gimnazjum w Starym Sączu 

4. Projekt jest realizowany w partnerstwie. 
5. Udział w Projekcie jest bezpłatny i dobrowolny, 
6. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”, 

Mostki 86, 33-340 Stary Sącz. 
7. Szkolne Biura projektu znajdują się w: 

a) Szkoła Podstawowa w Barcicach - Barcice 66, 33-342 Barcice 

b) Szkoła Podstawowa w Gaboniu – Gaboo 67, 33-388 Gołkowice  

c) Szkoła Podstawowa w Gołkowicach Górnych – Gołkowice Górne 65, 33-388 Gołkowice Dolne  

d) Szkoła Podstawowa w Moszczenicy – Moszczenica Niżna 64, 33-340 Stary Sącz 

e) Szkoła Podstawowa w Przysietnicy – Przysietnica 152, 33-342 Barcice 

f) Szkoła Podstawowa nr 1 w Starym Sączu – ul. Mickiewicza 59, 33-340 Stary Sącz 

g) Gimnazjum w Barcicach - Barcice 66, 33-342 Barcice 

h) Gimnazjum w Gołkowicach Górnych – Gołkowice Górne 65, 33-388 Gołkowice  

i) Gimnazjum w Starym Sączu – ul. Daszyoskiego 23, 33-340 Stary Sącz 

8. Działania informacyjne dotyczące projektu prowadzone są również na poziomie strony internetowej 
Beneficjenta oraz poprzez oficjalne strony internetowe każdej szkoły oraz poprzez Kierownika 
projektu. 

9. W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia, dostępne dla 
nauczycieli/nauczycielek zez szkół, o których mowa w ust. 3. 
a. Szkolenia doskonalące, w tym: 

a. Szkolenie „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w obszarze 
przedmiotów przyrodniczych i matematyki” 

b. Szkolenie „Praktyczne wykorzystanie e-learningu” 
c. Szkolenie „Metoda eksperymentu w edukacji” 
d. Szkolenie „Wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotowym” 
e. Szkolenie „Szkolenie z nauczania programowania” 
f. Szkolenie „Edukacja w zakresie bezpieczeostwa w cyberprzestrzeni” 

b. Warsztaty  
a. Warsztaty „Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz 

współczesnych technik informatycznych w praktyce” 
c. Sied współpracy nauczycieli.  
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10. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 9 będą się odbywad na podstawie szczegółowego 
harmonogramu, umieszczonego na stronie internetowej Beneficjenta, oraz każdy z uczestników 
będzie indywidualnie informowany o terminie formy wsparcia, po wyborze Realizatora. 

11. Realizator formy wsparcia, o których mowa w ust. 9, zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach 
prawo do zmiany ustalonego harmonogramu, 

 
§ 4 

Warunki uczestnictwa 
Do projektu mogą przystąpid osoby, które spełniają łącznie na dzieo rekrutacji następujące kryteria: 
1. należą do grupy docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie, zgodnie z Regulaminem 

konkursu tj.:  
a. są nauczycielami w jednej ze szkół wymienionych w § 3 ust. 3 
b. są nauczycielami przedmiotów przyrodniczych i/lub matematycznych i/lub przedmiotów 

informatycznych, 
c. są zatrudnieni w szkołach o których mowa w § 3 ust. 3, w roku szkolnym 2016/2017 i/lub 

2017/2018 i/lub 2018/2019. 
 

§ 5 
Uczestniczki i uczestnicy projektu 

1. Projekt skierowany jest łącznie do 39 nauczycieli/nauczycielek  zatrudnionych z szkołach/placówkach 
o których mowa w § 3 ust. 3, w roku szkolnym 2016/2017 i/lub 2017/2018 i/lub 2018/2019., w tym: 

a. 22 nauczycieli/nauczycielek Szkół Podstawowych 
b. 17 nauczycieli/nauczycielek Gimnazjów 

2. Nauczyciel może uczestniczyd w jednej lub kilku rodzajach form wsparcia, w ramach Projektu. 
3. Uczestnicy/uczestniczki są zobowiązani m.in. do: 

a) przestrzegania niniejszego Regulaminu, 
b) regularnego uczestnictwa w zajęciach o których mowa w § 3, ust. 9, zgodnie z wyznaczonym przez 

Realizatora harmonogramem, w wymiarze pozwalającym na uzyskanie 
dyplomu/certyfikatu/zaświadczenia, 

c) po zakooczonym wsparciu zgodnym z § 3 ust. 9 pkt a) i/lub b)  będą spotykad się na 
organizowanych spotkaniach w ramach sieci współpracy nauczycieli, 

d) potwierdzenia obecności podpisem na liście obecności podczas zajęd, 
e) rzetelnego przygotowywania się do zajęd, zgodnie z wymaganiami wykładowców i trenerów, 
f) bieżącego i niezwłocznego informowania Kierownika projektu o wszystkich zdarzeniach mogących 

zakłócid jego udział w Projekcie; 
g) informowania Lidera projektu i Partnera projektu o zmianach w stanie zatrudnienia, zmianie 

danych teleadresowych; 
4. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa w uzasadnionych przypadkach, następuje poprzez złożenie 

pisemnego oświadczenia.  
5. Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu mogą wynikad z przyczyn 

natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą byd znane przez uczestnika w 
momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 

6. Uczestnik/uczestniczka Projektu oprócz przypadku określonego w ust. 5, może zostad skreślony/a z 
listy uczestników projektu także, w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz 
zasad współżycia społecznego. 

7. Skreślenia z listy uczestników projektu w przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6 dokonuje 
Kierownik projektu, wpisując równocześnie na listę uczestniczek/ uczestników (o ile jest to 
uzasadnione merytorycznie i możliwe na danym etapie realizacji zajęd/warsztatu/szkolenia) osobę z 
listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy. 
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8. W momencie rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie i jednocześnie braku dostępnych osób z listy 
rezerwowej przeprowadzany będzie wówczas na bieżąco proces rekrutacji uzupełniającej. 

 
§ 6 

Proces rekrutacji 
1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości płci. 
2. Rekrutacja nauczycieli/nauczycielek do projektu będzie się odbywała w dniach od 06.06.2017 do dnia  

13.06.2017 r.  
2. Szczegółowe informacje o zakresie rekrutacji dostępne będą na stronie internetowej Beneficjenta 

oraz w szkolnym Biurze projektu. 
3. Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu przebiegad będzie przy ścisłej współpracy z 

dyrektorami szkół. 
4. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie, po spełnieniu przesłanek określonych w § 4  niniejszego 

Regulaminu, jest złożenie w Biurze projektu wymienionym w § 3 ust. 6 niniejszego Regulaminu, 
kompletu dokumentów tj. wypełnionego Formularza rekrutacyjnego dla nauczycieli (Załącznik nr 1), 
wypełnionego Oświadczenia kandydata/ki o spełnianiu kryteriów (Załącznik nr 2) oraz wypełnionej 
Deklaracji wyboru form wsparcia (Załącznik nr 3),  wypełnione Oświadczenie Dyrektora szkoły 
potwierdzający status nauczyciela (Załącznik nr 4), stanowiących załączniki do niniejszego 
regulaminu. 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, w należy wypełnid ręcznie drukowanymi literami oraz muszą 
zostad opatrzone podpisem Kandydata/ki, a Załącznik nr 4 musi byd opatrzone podpisem Dyrektora. 

6. Weryfikacja dokumentów dokonywana będzie przez Komisje Rekrutacyjną.  
7. Dokumenty złożone po terminie naboru lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 
8. W przypadku niewyłonienia spośród otrzymanych zgłoszeo wymaganej liczby uczestników 

spełniających określone w procesie rekrutacji kryteria, dopuszcza się rekrutację uzupełniającą. 
9. Komisja Rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji uczestników biorąc pod uwagę: 

a. kompletnośd i poprawnośd formalną dokumentów rekrutacyjnych, 
b. kwalifikowalnośd uczestnika określoną w § 4, 
c. kolejnośd zgłoszeo. 

10. Komisja Rekrutacyjna wynik rekrutacji umieszcza w Protokole rekrutacji. 
11. W oparciu o wynik rekrutacji Kandydaci zostaną uszeregowani na liście podstawowej i rezerwowej. 

przy czym liczba Kandydatów na liście podstawowej nie może przekroczyd zaplanowanej dla danego 
rodzaju wsparcia liczby Uczestników Projektu określonej we wniosku o dofinansowanie Projektu.  

12. Informacja o zakwalifikowaniu się do projektu zostanie przekazana uczestnikom do 3 dni roboczych 
od dnia obrad Komisji. 

13. Nauczyciele zakwalifikowani do udziału w projekcie zobowiązani będą do wypełnienia i 
podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie. 

14. Regulamin rekrutacji dostępny jest w Biurze Projektu, Szkolnych Biurach Projektu i na oficjalnej 
stronie internetowej Beneficjenta. 

 
§7 

Postanowienia koocowe 
1. Zgłoszone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi i będą stanowid dokumentacje Projektu. 
2.  Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, wynikających w szczególności 

ze zmian zapisów prawa i uregulowao dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili zatwierdzenia go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” do dnia zakooczenia realizacji projektu. 
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Załączniki: 
1. Wzór formularza rekrutacyjnego dla nauczycieli, 
2. Wzór oświadczenia kandydata/ki o spełnianiu kryteriów, 
3. Wzór deklaracji wyboru form wsparcia, 
4. Wzór oświadczenia Dyrektora szkoły potwierdzający status nauczyciela. 


