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 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

 „EFEKTYWNE TECHNIKI NAUCZANIA SZANSĄ NA SUKCES” 
 

RPWM.02.02.01-28-0094/16 
 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmiosko-

Mazurskiego na lata 2014-2020 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „EFEKTYWNE TECHNIKI 
NAUCZANIA SZANSĄ NA SUKCES”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmiosko-
Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa :  2 „Kadry dla gospodarki”, Działanie 2.2 
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych 
uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na 
rozwój kompetencji kluczowych uczniów- projekty konkursowe realizowany na podstawie 
Uchwały nr 691/1153/16/V Zarządu Województwa Warmiosko-Mazurskiego z dnia 27 
grudnia 2016roku podpisanej przez Zarząd Województwa Warmiosko-Mazurskiego.  

2. Beneficjentem projektu (wnioskodawcą) jest Województwo Warmiosko-Mazurskie – 
natomiast realizatorem projektu jest Zespół Szkół z Ukraioskim Językiem Nauczania w 
Górowie Iławeckim.  

3. Projekt jest realizowany w okresie od 1 lutego  2017 do  31 stycznia 2019 roku.  
4. Zasięg projektu – uczniowie/uczennice i nauczyciele/nauczycielki następujących szkół / 

placówek systemu oświaty:  

 Gimnazjum Zespołu Szkół z Ukraioskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim,  

 Liceum Zespołu Szkół z Ukraioskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.  
5. Udział  w Projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji współfinansowane są ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Warmiosko-Mazurskiego na lata  2014-2020. 

 

§ 2 

SŁOWNIK POJĘD I SKRÓTÓW 

 

1. Ilekrod w dalszej części dokumentu jest mowa bez bliższego określenia o: 
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a) Projekcie – należy przez to rozumied projekt „EFEKTYWNE TECHNIKI NAUCZANIA SZANSĄ NA 
SUKCES”. 

b) Regulaminie – należy przez to rozumied Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
„EFEKTYWNE TECHNIKI NAUCZANIA SZANSĄ NA SUKCES współfinansowanym ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Warmiosko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

c) Uczniu/uczennicy – należy przez to rozumied osobę posiadającą status ucznia jednej                   
z następujących szkół  

 Gimnazjum Zespołu Szkół z Ukraioskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim; 

 Liceum Ogólnokształcące   Zespołu Szkół z Ukraioskim Językiem Nauczania w Górowie 
Iławeckim. 

d) Nauczycielu/nauczycielce – należy przez to rozumied nauczyciela/nauczycielkę jednej                    
ze szkół, wymienionych w § 2 lit. c niniejszego regulaminu. 

e) Uczestniku projektu – należy przez to rozumied osobę zakwalifikowaną do udziału                     
w projekcie (uczeo/uczennica/nauczyciel/nauczycielka) zgodnie z zasadami określonymi                 
w niniejszym dokumencie, bezpośrednio korzystającą z wdrażanej pomocy. 

f) EFS – Europejski Fundusz Społeczny; 
g) RPO WWM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmiosko-Mazurskiego. 
h) ZS z UJN – Zespół Szkół z Ukraioskim Językiem Nauczania. 
i) Koordynator Projektu – osoba pełniąca funkcję koordynatora projektu. 
j) Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji projektu – osoba pełniąca funkcję specjalisty do spraw 

monitoringu, ewaluacji projektu. 
 

§ 3 
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I ORGANIZACYJNE 

 
1. W celu dokonania oceny stanu Zespołu Szkół z Ukraioskim Językiem Nauczania w Górowie 

Iławeckim oraz potrzeb edukacyjnych, w 2015/2016 roku przeprowadzono diagnozę w 
obszarze kształcenia ogólnego, której celem było przede wszystkim określenie obszarów 
pracy Zespołu Szkół z Ukraioskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim (gimnazjum, 
liceum ogólnokształcące) wymagających wsparcia, tj. wprowadzania w nich zmian lub 
doskonalenia i rozwijania w celu ich kompleksowego wspomagania. 

2. Przeprowadzona diagnoza potwierdza koniecznośd interwencji i podjęcia działao na rzecz 
poprawy jakości edukacji ogólnej i podjęcia działao w zakresie możliwości jakie daje 
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WWM 2014-2020, stosownie do potrzeb 
zgłaszanych przez szkoły. 

3. Diagnoza wskazała niezbędnośd podjęcia działao: 
 na rzecz uczniów, kształtujących i rozwijających ich kompetencje kluczowe niezbędne na 

rynku pracy; 
 w stosunku do nauczycieli dot. doskonalenia ich kompetencji w powiązaniu z potrzebami i 

wsparciem udzielanym na rzecz uczniów; 
 dot. wyposażenia/doposażenia bazy dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty, w 

powiązaniu z działaniami na rzecz uczniów. 
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4. Na podstawie ww. wniosków i zgłoszonych potrzeb określono grupę docelową, cel główny 
projektu, cele szczegółowe oraz zadania i działania projektowe. 

5. Celem projektu jest: Podniesienie kompetencji kluczowych 120(70dz/50ch) uczniów ZSzUJN 
wraz z kompleksowym wsparciem metodycznym prowadzącym do rozwoju myślenia 
matematycznego, umiejętności uczenia się oraz stosowania TIK                           w okresie od 
1.II. 2017 do 31.I. 2019r oraz polepszenie efektywności nauczania w szkołach objętych 
projektem poprzez doskonalenie i zastosowanie przez 20(15k/5m)nauczycieli we wdrażanym 
programie nauczania narzędzi  odpowiadających potrzebom uczniów. 

6. Cele szczegółowe: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i 
umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do 
ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

7. W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystad z całkowicie bezpłatnej, kompleksowej 
pomocy. 

8. Formy wsparcia dla uczniów/uczennic: 

 zajęcia wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem TIK; 

 laboratoria naukowo-techniczne z wykorzystaniem TIK; 

 laboratoria językowe z wykorzystaniem TIK; 

 indywidualne wsparcie psychologiczne; 
9. Formy wsparcia dla nauczycieli/nauczycielek: 
 Szkolenia/kursy doskonalące: 

 „Kreatywne korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnej”(40 godzin); 

 „ Wykorzystanie eksperymentu i metod aktywizujących w nauczaniu” (6 godzin); 

 „ Metoda projektu jako narzędzie integracji międzyprzedmiotowej „ (6godzin). 
10. Wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty,                              

w powiązaniu z działaniami realizowanymi na rzecz uczniów- zakup nowoczesnych pomocy 
dydaktycznych i narzędzi TIK, wyposażenie pracowni szkolnych do nauczania przedmiotów 
matematyczno -przyrodniczych i niezbędny sprzęt specjalistyczny. 

11. Zespół Szkół z Ukraioskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, jako podmiot 
upoważniony do ponoszenia wydatków będzie rozliczał działania mu przypisane. 

 

§ 4 

GRUPA DOCELOWA 

 

1. Uczestnikami projektu (odbiorcami wsparcia) mogą byd wyłącznie uczniowie/uczennice                         
i nauczyciele/nauczycielki następujących szkół:  

 Gimnazjum Zespołu Szkół z Ukraioskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, ul. Szkolna 
6,11-220 Górowo Iławeckie; 

 Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół z Ukraioskim Językiem Nauczania w Górowie 
Iławeckim, ul. Szkolna 6, 11-220 Górowo Iławeckie. 

2. Projektem objętych zostanie 120 osób, w tym: 

 85 uczniów/uczennic Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół z Ukraioskim Językiem 
Nauczania w Górowie Iławeckim; 



 
 

 

________________________________________________________________________________________ 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

4 z 11 

 

 35 uczniów/uczennic Gimnazjum Zespołu Szkół z Ukraioskim Językiem Nauczania w 
Górowie Iławeckim; 

2. 20  nauczycieli/nauczycielek Zespołu Szkół z Ukraioskim Językiem Nauczania w Górowie 
Iławeckim. 
 

3. Zgłoszenia - przyjmowane będą drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście w Biurze 
Projektu mającego swoją siedzibę w budynku Zespołu Szkół z Ukraioskim Językiem Nauczania 
w Górowie Iławeckim, ul. Szkolna 6 , 11-220 godowo Iławeckie lok. 115.  W przypadku 
zgłoszenia drogą elektroniczną kandydat zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych dostarczyd 
dokumenty z oryginalnymi podpisami. 

4. Dokumenty - uczestnicy, którzy chcą byd zakwalifikowani do udziału w projekcie muszą 
poprawnie wypełnid a następnie złożyd komplet dokumentów tj.: 
 Podpisana deklaracja uczestnictwa w projekcie -  Załącznik nr 1; 
 Podpisane Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

realizacji projektu – Załącznik nr 2; 
 Podpisany Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w projekcie – Załącznik nr 3; 
 Podpisaną Umowę uczestnictwa w projekcie – Załącznik nr 4(wraz z oświadczeniem o 

wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku); 
 

5. Regulamin Projektu oraz wszystkie niezbędne dokumenty (Formularz zgłoszeniowy, 
oświadczenia są dostępne na stronie internetowej www.szkola z dumka.pl w zakładce 
Projekty EFS 2014-2020 oraz w Biurze Projektu w Zespole Szkół z Ukraioskim Językiem 
Nauczania w Górowie Iławeckim. 

§ 5 

OGÓLNE ZASADY REALIZACJI FORM WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 

1. Przewidziane w ramach projektu formy wsparcia dla: 
 uczniów/uczennic będą przyczynid się do: 

  kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku 
pracy oraz postaw i umiejętności, w tym z wykorzystaniem narzędzi TIK i wyposażenia 
eksperymentalnego 

 rozbudzania kreatywności i innowacyjności 
 nauczycieli/nauczycielek będą rozwijad: 

 umiejętności i kompetencje zawodowe w zakresie stosowania metod i form 
organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji 
kluczowych oraz niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie 
eksperymentu oraz wykorzystania narzędzi TIK w prowadzeniu zajęd. 

2. Przewidziane formy wsparcia dla grupy docelowej mają charakter nieodpłatny. 
3. Przedstawiciele grupy docelowej mogą uczestniczyd w kilku formach wsparcia, wg własnych 

potrzeb i możliwości. 
4. Szkolenia dla nauczycieli będą co do zasady organizowane w Zespole Szkół z Ukraioskim 

Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim ze względu na koniecznośd wykorzystania 
specjalistycznego sprzętu w procesie doskonalenia, w który szkoła jest wyposażona. W 

http://www.szkola/
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ramach każdej formy wsparcia nauczycieli, będą znajdowały się moduły dot. wykorzystania 
narzędzi ICT. Ponadto szkolenia będą odbywały się w formie warsztatowej, wykorzystującej 
tego rodzaju sprzęt w procesie doskonalenia. 

5. Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, co do zasady odbywad się będą na terenie Zespołu Szkół z 
Ukraioskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim. W ramach projektu przewidziano 
realizację części zajęd we współpracy z otoczeniem zewnętrznym poprzez łączenie zajęd 
stacjonarnych z wyjściami edukacyjnymi.  

6.  Zespół Szkół z Ukraioskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim  udostępnia sale, 
zakupione wyposażenie i niezbędne materiały dydaktyczne i biurowe do realizacji zajęd dla 
uczniów, zgodnie z ich charakterem i potrzebami programowymi. We wszystkich 
przewidzianych formach wsparcia dla uczniów i nauczycieli, przewiduje się wykorzystanie 
narzędzi ICT, które będą zakupione i/lub stanowią dotychczasowe wyposażenie szkoły. 

 

§ 6 

ZASADY REALIZACJI I RODZAJE FORM WSPARCIA DLA UCZNIÓW 
 

1) Zajęcia dodatkowe i specjalistyczne rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne na rynku 
pracy dla uczniów będą realizowane w Zespole Szkół z Ukraioskim Językiem Nauczania w 
Górowie Iławeckim w okresie od lutego 2017r. do 31stycznia  2019 r.  

2)  Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli zatrudnianych przez Zespół Szkół  z Ukraioskim 
Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim oraz nauczycieli  i specjalistów spoza szkoły. 

3) Liczba grup z podziałem na szkoły / rodzaje zajęd / czas ich trwania, określono indywidualnie 
w zależności od rodzaju wsparcia i indywidualnych możliwości uczniów. 

 

Gimnazjum Zespołu Szkół z Ukraioskim Językiem Nauczania 
  

Nazwa zajęd maksymalna liczba miejsc w 
ramach zajęd  

łączna liczba 
godzin  

Zajęcia wyrównawcze z matematyki 
  

grupa 1 od 7 do  14 65 

grupa 2  od 7 do  10 65 

grupa 3 od 6  do  10 65 

Laboratoria naukowo-
techniczne z 
wykorzystaniem TIK  

fizyczne grupa 1  od 5 do  10 65  

chemiczne grupa 1 od 5 do 10 65  

biologiczne grupa 1 od 6  do 10 65  

geograficzne grupa 1 od 6  do 10 65  

Laboratoria językowe 

z wykorzystaniem TIK 

języka angielskiego grupa 1 od 5  do 8 65  

języka niemieckiego grupa 1 od 5 do 8 65  

 

Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół z Ukraioskim Językiem Nauczania 
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Nazwa zajęd maksymalna liczba miejsc w 
ramach zajęd  

łączna liczba 
godzin  

Zajęcia wyrównawcze z matematyki w 
wykorzystaniem TIK 
  
 
 
 

grupa 1 od 10 do 12 65 

grupa 2  od 10 do 12 65 

grupa 3 od 10 do  12 65 

grupa 4 od 10 do 12 65 

grupa 5 od 10 do 12 51 

grupa 6  od 10 do 12 51 

Laboratoria naukowo-
techniczne z 
wykorzystaniem TIK 

fizyczne grupa 1  od 5 do  10 130 

chemiczne grupa 1 od  5 do 10 130 

biologiczne grupa 1 od  10 do 15 130 

geograficzne grupa 1 od 10 do 16 130 

Laboratoria językowe 

z wykorzystaniem TIK 

 

języka angielskiego grupa 1 od  8 do  10 65  

języka niemieckiego grupa 1 od  5 do 10 65  

 

5) ZASADY REALIZACJI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO  

 

 WSPARCIEM PSYCHOLOGICZNYM objęci zostaną wszystkie dzieci gimnazjum i liceum 
uczestniczące w projekcie, aby wyrównad dysproporcje edukacyjne w trakcie w trakcie 
procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnieniu wymagao edukacyjnych. 

 Indywidualne wsparcie psychologiczne dla uczniów będzie realizowane w ZS z UN w 
Górowie Iławeckim  w okresie od lutego 2017 r  do 1  stycznia 2019 r.  

 Liczba godzin udzielonego wsparcia dla ucznia oraz forma zależna będzie od bieżących 
potrzeb i problemów ucznia. O potrzebie udziału ucznia w danej formie wsparcia 
decyduje specjalista - psycholog. 

 

§ 7 

ZASADY REALIZACJI I RODZAJE FORM WSPARCIA DLA NAUCZYCIELI  
 

Zasady realizacji szkoleo doskonalących w roku szkolnym 2017 

1. Przewidziane w ramach projektu formy wsparcia dla 20 (20k/5m) nauczycieli/nauczycielek:   
 

Nazwa szkolenia Maksymalna 

ilośd miejsc 

 Liczba godzin 

szkolenia 

„Kreatywnego korzystania z technologii informacyjno-
komunikacyjnej” 

20  40 
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„Wykorzystanie eksperymentu i metod aktywizujących 
w nauczaniu” 

4 6 

„Metoda projektu jako narzędzie integracji 

międzyprzedmiotowej” 

20 6 

 

2. Szkolenia dla nauczycieli/nauczycielek realizowane będą przy współpracy z ekspertami 
zewnętrznymi. Terminy i godziny realizacji spotkao dostosowane będą do najbardziej 
pożądanych przez odbiorców, przy uwzględnieniu założeo projektowych. 

3. Rodzaje i czas ich trwania, adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb w tym zakresie. 

 

§ 8 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW 

 

1. Uczniowie/uczennice będą rekrutowani w projekcie 3 etapowo- II/2017, IX/2017, IX/2018) z 
możliwością rekrutacji uczniów w trakcie realizacji całego projektu.  

2. Rekrutacja prowadzona w Zespole Szkół z Ukraioskim Językiem Nauczania w Górowie 
Iławeckim w dni powszednie pracy szkoły w godz. od 8.00-16.00.  

3. Proces rekrutacji odbywad się będzie w terminie od 6 lutego 2017 r. do 14 lutego 2017roku, z 
zastrzeżeniem ust. 1. 

4. W przypadku nie zrekrutowania założonej w projekcie liczby uczestników przeprowadzona 
zostanie rekrutacja uzupełniająca i wówczas będzie przebiegała, poza terminami 
wyznaczonymi w ust. 3, do momentu zrekrutowania pełnej grupy. 

5. Osoby będące przedstawicielami grupy docelowej mogą zgłosid chęd uczestnictwa w formach 
wsparcia, dla których obligatoryjne jest przeprowadzenie rekrutacji poprzez złożenie 
formularza zgłoszeniowego do wyznaczonego Specjalisty. 

6. Wnioskodawca założył, że w zależności od liczby chętnych 1 uczeo będzie mógł skorzystad 
więcej niż z jednej formy wsparcia. 

7. Osoba, która wyraziła chęd uczestnictwa w projekcie, spełnia kryteria uczestnictwa w 
projekcie i złożyła poprawnie wypełniony komplet dokumentów zgłoszeniowych wpisywana 
jest na podstawową listę uczestników/uczestniczek projektu. 

8. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostaną umieszczone na podstawowej liście 
uczestników/ uczestniczek projektu, a złożyły prawidłowo wypełniony formularz 
zgłoszeniowy i spełniają kryteria udziału w projekcie zostaną umieszczone na liście 
rezerwowej. 

9. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku 
rezygnacji osoby wcześniej zakwalifikowanej. 

10. Specjaliści zadbają o właściwy proces informacyjny - informacje o naborze będą powszechnie 
dostępne dla wszystkich przedstawicieli grupy docelowej, bez względu na płed. Kampania 
informacyjna będzie prowadzona jednocześnie na kilku płaszczyznach (np. ulotki, plakaty, 
rozmowy bezpośrednie, Internet, wychowawcy klas). Celem tego etapu jest dotarcie z 
informacją o projekcie do jak największej liczby potencjalnych uczestników projektu. 

11. Proces rekrutacji będzie przebiegał zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, każdy 
z potencjalnych uczestników (uczeo/uczennica) będzie miał jednakowy dostęp do 
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zaplanowanych w projekcie form wsparcia bez względu na względu na płed, wiek, 
niepełnosprawnośd, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznanie lub światopogląd, orientację 
seksualną. 

 

§ 9 

ZASADY REKRUTACJI NAUCZYCIELI 

 

1. Rekrutacją nauczycieli do projektu będzie zajmował się koordynator projektu w Zespole Szkół 
z UJN w Górowie Iławeckim, który odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie rekrutacji 
nauczycieli do projektu w ramach form wsparcia, zgodnych ze zdiagnozowanymi potrzebami. 
Odpowiedzialny będzie za informowanie o projekcie i rozpoczęciu rekrutacji, przyjmowanie 
dokumentów zgłoszeniowych, weryfikację pod względem formalnym otrzymanych 
dokumentów zgłoszeniowych,  

2. Rekrutacja uczestników odbywad się będzie w terminie od 6 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 
r. w Zespole Szkół z Ukraioskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim w dni powszednie 
pracy szkoły w godz. od 8.00-16.00. 

3. W przypadku nie zrekrutowania założonej w projekcie liczby uczestników przeprowadzona 
zostanie rekrutacja uzupełniająca i wówczas będzie przebiegała, poza terminami 
wyznaczonymi w ust. 2, do momentu zrekrutowania pełnej grupy. 

4. Kompletnie wypełnione formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą w biurze projektu. 
5. W przypadku, gdy liczba osób chętnych spełniających kryteria formalne przewyższy liczbę 

dostępnych miejsc - utworzone zostaną listy rezerwowe. 
 

§ 10 

OGÓLNE KRYTERIA UCZESTNICTWA 

 

Uczestnikiem projektu może zostad osoba, która spełni łącznie następujące warunki: 

 

1) Posiada status ucznia/uczennicy szkoły lub placówki, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 
jest nauczycielem/nauczycielka szkoły lub placówki, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1. 

2) Jest zainteresowana udziałem w projekcie (w przypadku niepełnoletnich uczniów 
dodatkowo otrzyma zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w projekcie). 

3) Dopełni wszystkich formalności niniejszego regulaminu. 

 

KRYTERIA  UCZESTNICTWA UCZNIÓW: 

 

Ocena semestralna ( za I półrocze 2016/2017) z przedmiotu związanego tematycznie z zajęciami, 

na które zgłasza się uczeo. Wychowawca wpisuje w formularz zgłoszeniowy ostatnio uzyskaną 

przez ucznia ocenę semestralną z ww. przedmiotu. W przypadku uczniów rozpoczynających 

naukę w szkole w bieżącym roku szkolnym Wychowawca wpisuje ostatnio uzyskaną ocenę roczną 

2015/2016  z ww. przedmiotu w ramach poprzedniego etapu edukacyjnego. 
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Zajęcia wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem TIK 

 Ocena 1 lub 2 lub 3 -  + 5 pkt. ; 
 Ocena dostateczna -   + 3 pkt; 
 Powyżej dostatecznej + 1 pkt; 
 

Laboratoria naukowe z wykorzystaniem TIK ( fizyczne, chemiczne, geograficzne, biologiczne): 

 Ocena 1 lub 2  + 5 pkt; 
 Ocena dostateczna  + 4  pkt; 
 Powyżej dostatecznej + 3 pkt.  
 

Laboratoria językowe ( j. niemieckiego i j. angielskiego ) 

 Ocena 5 lub 6 - + 5 pkt; 
 Ocena dobra - +  3 pkt; 
 Poniżej dobrej  + 1 pkt 
 Udział w konkursach /olimpiadach językowych -+ 2 pkt ( dyplomy za ostatnie 2 lata); 
 

 Uczniowie niepełnosprawni + 10 pkt (orzeczenie, opinia PPP, dokumentacja pedagoga, wpis 

do formularza zgłoszeniowego). 

 Uczniowie o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych wynikających z trudności adaptacyjnych  z 

różnicami kulturowymi, zmianą środowiska edukacyjnego w związku z wcześniejszym 

kształceniem za granicą + 1 pkt. 

O zakwalifikowaniu kandydatów/kandydatek do uczestnictwa w poszczególnych formach 

wsparcia decydowad będzie liczba uzyskanych punktów. Uczniowie /uczennice, którzy uzyskali  

liczbę punków + 3 i powyżej zostaną zakwalifikowani do  udziału  w projekcie.  

W celu rozpoczęcia udziału osoby w projekcie niezbędne jest podanie przez nią danych 
osobowych w zakresie wyznaczonym dokumentami programowymi. Podanie danych jest 
dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia 
wsparcia w ramach projektu. Kandydat zakwalifikowany do udziału w projekcie staje się 
uczestnikiem projektu z chwilą rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie, 
pod warunkiem podania niezbędnych danych i dostarczenia dokumentów - w tym dniu jest 
zobowiązany złożyd kompletnie wypełnioną i podpisaną niezbędną dokumentację: deklarację 
uczestnictwa, formularze wymaganych danych osobowych i oświadczenia. 
 

 KRYTETIA UCZESTNICTWA NAUCZYCIELI: 

 

 wiek (45+)+2 pkt (formularz rekrutacyjny), poniżej +1 pkt; 
 staż pracy do 5 lat -1pkt, 6-10 lat -2pkt; powyżej-3 pkt (wpis w formularzu rekrutacyjnym); 
 dyspozycyjnośd i elastycznośd +5 pkt-(oświadczenie); 
 rodzaj nauczanych przedmiotów - ich zgodnośd z założeniami wniosku aplikacyjnego+3 pkt ( 

wpis w formularzu rekrutacyjnym). 
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O zakwalifikowaniu nauczycieli/nauczycielek do uczestnictwa w szkoleniu /doskonaleniu 

zawodowym decydowad będzie liczba uzyskanych punktów. Nauczyciele/nauczycielki, którzy 

uzyskali  liczbę punków + 3 i powyżej zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie. 

 

W celu rozpoczęcia udziału osoby w projekcie niezbędne jest podanie przez nią danych 

osobowych w zakresie wyznaczonym dokumentami programowymi. Podanie danych jest 

dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia 

wsparcia w ramach projektu. Kandydat zakwalifikowany do udziału w projekcie staje się 

uczestnikiem projektu z chwilą rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie, 

pod warunkiem podania niezbędnych danych i dostarczenia dokumentów - w tym dniu jest 

zobowiązany złożyd kompletnie wypełnioną i podpisaną niezbędną dokumentację: deklarację 

uczestnictwa, formularze wymaganych danych osobowych i oświadczenia. 

 

§ 11 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

1. Uczestnik projektu ma prawo do: 
 

1) uczestniczenia w nieodpłatnych formach wsparcia; 
2) uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w ramach projektu; 
3) korzystania z materiałów i narzędzi zapewnionych w okresie udzielanego wsparcia. 
 

2. Uczestnik zobowiązany jest do: 
 

1) uczestniczenia w formach wsparcia w pełnym zakresie przewidzianym programem, przy 
minimum 80% obecności uczniów/uczennic i 85% nauczycieli / nauczycielek; 

2) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w formach wsparcia oraz 
kulturalnego zachowania; 

3) potwierdzania każdorazowo obecności poprzez złożenie podpisu na liście obecności; 
4) złożenia usprawiedliwienia w przypadku nieobecności - dopuszcza się usprawiedliwione 

nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi; 
5) wypełniania ankiet ewaluacyjnych/testów sprawdzających wiedzę itp. w zależności od 

wymogów programowych oraz zapisów wniosku o dofinansowanie 
6) udostępniania danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu, w szczególności 

związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, potwierdzaniem kwalifikowalności wydatków, 
udzielaniem wsparcia uczestnikom Projektu, zarządzania, ewaluacji, monitoringu, 
kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działao informacyjno-promocyjnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmiosko-Mazurskiego na lata 
2014-2020 (RPO W-MM 2014-2020), współfinansowanego z EFS oraz zapewnienia 
obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości 
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informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z RPO WWM 2014-2020, 
współfinansowanego z EFS. 

7) informowania o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych celem umożliwienia 
Beneficjentowi projektu wywiązywania się z obowiązków dot. sprawozdawczości 
projektu, 

8) przekazania beneficjentowi danych po zakooczeniu projektu potrzebnych do wyliczenia 
wskaźników rezultatu bezpośredniego do 4 tygodni od zakooczenia udziału w projekcie (w 
formie oświadczenia, którego wzór udostępni Beneficjent) oraz możliwości przyszłego 
udziału w badaniu ewaluacyjnym. 

9) Uczestnik zobowiązuje się podad dane niezbędne organizatorom do wypełnienia 
Centralnego Systemu Teleinformatycznego (SL2014). 

 

§ 12 

POSTANOWIENIA KOOCOWE 

 

1. Każda osoba biorąca udział w projekcie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu poprzez 
podpisanie formularza zgłoszeniowego. 

2. Regulamin obowiązuje przez cały okres trwania projektu. 
3. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzygane będą przez Dyrektora 

ZSzUJN. 
4. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się prawo zmiany niniejszego regulaminu. 
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Zespołu Szkół z Ukraioskim 

Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim. 
6. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Biura projektu, w pokoju nauczycielskim, 

tablicy ogłoszeo w szkole oraz na stronie internetowej szkoły www.szkolazdumka.pl. 
 
 
Sporządził/a:                                                                               Zatwierdził: 
Renata Gąsiorek                                                                           Maria Olga Sycz           
koordynator projektu                                                                   Dyrektor szkoły 
 
 
 
                                             Górowo Iławeckie, dnia 2 lutego 2017roku 
 

http://www.szkolazdumka.pl/

