REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń”
§1.
Przedmiot Regulaminu
Regulamin określa zasady rekrutacji uczestniczek i uczestników projektu: „Zachodniopomorska
Szczecińska Szkoła Ćwiczeń” oraz zasady wspomagania szkół.
§2.
Słownik pojęć
Ilekroć w Regulaminie mowa o:
1. „Projekcie” - należy przez to rozumieć projekt: : „Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła
Ćwiczeń”, realizowany przez Gminę Miasto Szczecin w partnerstwie ze starostwem
powiatowym w Stargardzie reprezentowanym przez PODN oraz z Uniwersytetem
Szczecińskim.
2. „Regulaminie” – należy przez to rozumieć regulamin rekrutacji i uczestnictwa w w/w projekcie,
3. „Biurze projektu” - należy przez to rozumieć Biuro projektu w VI Liceum Ogólnokształcącym
§3.
Informacje o projekcie
Projekt „Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń” realizowanym w okresie od 1 stycznia
2019 r do 31 grudnia 2020 r, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś
Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10
Wysoka jakość systemu oświaty. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu współpracy
nauczycieli systemu edukacji i systemu akademickiego do końca roku 2020 poprzez.
Cele szczegółowe projektu:
1. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły ćwiczeń poprzez utworzenie 7 specjalistycznych
pracowni przedmiotowych w szkołach ćwiczeń do końca czerwca 2019.
2. Określenie potrzeb w zakresie doskonalenia poprzez przeprowadzenie pogłębionej diagnozy
potrzeb placówek przez PODN Stargard w 7 placówkach współpracujących do 30 czerwca
2019.
3. Rozwój współpracy i samokształcenia nauczycieli i dyrektorów placówek poprzez utworzenie
5 sieci do 30 listopada 2020.
4. Rozwój metodyczny i merytoryczny nauczycieli poprzez szkolenia i wykłady specjalistyczne
oraz lekcje pokazowe do 30 listopada 2020.
5. Wzrost poziomu praktycznego przygotowania studentów do pracy w szkole poprzez
włączenie studentów kierunków pedagogicznych do działań szkoły ćwiczeń do 30 listopada
2020.
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W ramach „Zachodniopomorskiej Szczecińskiej Szkoły Ćwiczeń” będą realizowane następujące
zadania:
1) Wyposażenie pracowni przedmiotowych w meble, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt
specjalistyczny do nauczania języka angielskiego w SP53, matematyki w I LO, oraz pracowni
informatycznej, chemicznej, biologicznej, fizycznej i geograficznej w VILO.
2) Doradztwo metodyczne dla trenerów szkoły ćwiczeń oraz diagnoza pogłębiona szkół
współpracujących.
3) Kursy i szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli ze szkoły ćwiczeń oraz szkół
współpracujących: kurs języka angielskiego ,TIK, kurs coachingowy, stylów myślenia,
krytycznego myślenia.
4) Sieci współpracy i samokształcenia (5 sieci: dla dyrektorów, nauczycieli języka
angielskiego, matematyki, z zakresu TIK oraz przedmiotów przyrodniczych)
5) Współpraca z US w zakresie popularyzowania dobrych rozwiązań w środowisku
akademickim i nauczycielskim (wykłady merytoryczne i skrypty dla szkoły ćwiczeń oraz
szkół współpracujących z 7 przedmiotów tj. języka angielskiego, matematyki, z zakresu TIK
oraz przedmiotów przyrodniczych oraz organizacja praktyk dla studentów i opracowanie
materiałów metodycznych dla studentów)
6) Działanie szkoły ćwiczeń poprzez lekcje pokazowe, warsztaty i konsultacje indywidualne
dla nauczycieli i studentów US.
Projekt jest realizowany w okresie 1.01.2019r -31.12.2020r.
1. Działania w ramach projektu uwzględniają zasadę równych szans, w tym równości płci.
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
§4.
Grupa docelowa projektu
1. Grupą docelową projektu są:
1) SZKOŁY I PRZEDSZKOLE - 7 szkół oraz 1 przedszkole (co najmniej 2 szkoły z gminy miejsko
– wiejskiej, 1 szkoła z gminy wiejskiej oraz 1 szkoła dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi).
2) NAUCZYCIELKI I NAUCZYCIELE przedmiotowi szkoły ćwiczeń i szkół współpracujących,
uczący następujących przedmiotów – matematyka, język angielski, informatyka,
przedmioty przyrodnicze.
3) DYREKTORZY I DYREKTORKI szkoły ćwiczeń i szkół współpracujących - 11.
4) STUDENCI MATEMATYKI I JĘZYKA ANGIELSKIEGO – specjalność nauczycielska
§5.
Zasady rekrutacji grup docelowych do projektu
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1. O zakwalifikowaniu szkół/przedszkola, nauczycieli/ek oraz dyrektorów/ek do udziału
w projekcie zadecyduje komisja rekrutacyjna, którą stanowi zespół projektowy.
2. Dokumenty rekrutacyjne należy, odesłać na adres biura projektu: 70-382 Szczecin, ul.
Jagiellońska 41
3. Zasady rekrutacji i uczestnictwa szkół i przedszkoli w projekcie są następujące:
1) Rekrutacja szkół i przedszkola do udziału w projekcie rozpocznie się 2 stycznia 2019r
a zakończy 30 stycznia 2019r o godzinie 15.00.
2) Projektem zostanie objętych 7 szkół i 1 przedszkole zlokalizowane na terenie gminy
wiejskiej, miejskiej i miejsko – wiejskiej woj. zachodniopomorskiego.
3) Co najmniej jedna szkoła obejmuje uczniów z niepełnosprawnościami.
4) W projekcie mogą uczestniczyć wyłącznie szkoły dla dzieci i młodzieży, tj: podstawowe,
zasadnicze szkoły zawodowe, technika, licea ogólnokształcące.
5) Pierwszeństwo w objęciu wsparciem mają szkoły i przedszkole, które przed złożeniem
projektu przez Gminę Miasto Szczecin zostały zaproszone i uczestniczyły w spotkaniach
informacyjnych o projekcie.
6) Dyrektor/ka szkoły/przedszkola zainteresowanej/go objęciem wsparciem w ramach
projektu zobowiązany/a jest do złożenia w biurze projektu deklaracji przystąpienia
i uczestnictwa w projekcie stanowiącej załącznik nr 1a do niniejszego Regulaminu
w terminie określonym w pkt 1 w Biurze projektu, w godzinach 8.00-15.00.
4. Zasady rekrutacji i uczestnictwa nauczycielek/li i dyrektorów/ek w projekcie są następujące:
1) W projekcie mogą wziąć udział nauczyciele/lki ze szkół/przedszkola, które zostaną
zakwalifikowane do objęcia wsparciem, tzn. dyrektorzy/ki tych szkół/przedszkola podpiszą
deklarację przystąpienia i uczestnictwa szkoły/przedszkola w projekcie.
2) Warunkiem do wzięcia udziału w projekcie przez nauczycieli jest złożenie przez nich
formularza zgłoszeniowego i podpisanie imiennej deklaracji przystąpienia stanowiącej
załącznik 3 do niniejszego Regulaminu oraz podpisanie wymaganych oświadczeń załącznik 4 od 15 lutego 2019 r do 31 marca 2019r do godziny 15.00.
3) W deklaracji przystąpienia do projektu zawarta jest również możliwość przystąpienia do
sieci współpracy i samokształcenia poprzez zaznaczenie odpowiedniego rodzaju sieci w
stosownej rubryce
4) Do projektu mogą przystąpić nauczyciele uczący języka angielskiego, matematyki,
informatyki i przedmiotów przyrodniczych.
5) Do projektu zostaną przyjęci wszyscy chętni posiadający wykształcenie kierunkowe, co
oznacza, zgodne z kwalifikacjami wymaganymi do nauczania danego przedmiotu w danym
typie szkoły.
6) Jeden uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z kilku form wsparcia.
7) Nauczyciele uczestnicy projektu mają prawo do następujących form wsparcia:
a. Kursy i szkolenia specjalistyczne,
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b. Lekcje otwarte
c. Konsultacje indywidualne i warsztaty metodyczne,
d. Spersonalizowane materiały merytoryczne z zakresu matematyki, języka angielskiego,
informatyki, oraz przedmiotów przyrodniczych.
8) Nabór do sieci współpracy i samokształcenia będzie odbywał się w oparciu o następujące
zasady i kryteria rekrutacji:
a) w przypadku sieci przedmiotowych: zgodność tematyki sieci z rodzajem
wykonywanej przez nauczyciela/kę pracy zawodowej - punktacja 0-1,
b) w przypadku sieci dyrektorskiej brana będzie pod uwagę spójność tematyki sieci z
wykonywaniem funkcji dyrektora/wicedyrektora - punktacja 0-1.
5. Zasady rekrutacji i uczestnictwa studentów/studentek w projekcie są następujące:
1) W projekcie mogą wziąć udział studenci/ki Uniwersytetu Szczecińskiego, kształcący się na
specjalności nauczycielskiej.
2) Warunkiem do wzięcia udziału w projekcie przez studentów/ki jest złożenie przez nich
formularza zgłoszeniowego i podpisanie imiennej deklaracji przystąpienia stanowiącej
załącznik 6 do niniejszego Regulaminu oraz podpisanie wymaganych oświadczeń załącznik 4 od 15 czerwca 2019 r do 30 czerwca 2019r do godziny 15.00,
3) Do projektu mogą przystąpić studenci uczący się na kierunkach: język angielski i
matematyka, specjalność nauczycielska.
4) Zgodnie z deklaracją studenci mają prawo do udziału:
a. w lekcjach otwartych prowadzonych przez nauczycieli szkoły ćwiczeń i/lub nauczycieli
szkół współpracujących.
b. Omówienia lekcji otwartych
c. Realizacji praktyk pedagogicznych dla studentów matematyki i języka angielskiego
d. Materiałów metodycznych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, infromatyki,
języka angielskiego i matematyki.
§6.
Prawa i obowiązki uczestniczek i uczestników projektu

1. Uczestniczki i uczestnicy projektu mają prawo do:
1) Nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które zostali zakwalifikowani.
2) Zgłaszania uwag do form wsparcia , w których uczestniczą.
3) Otrzymania zaświadczenia o udziale w projekcie.
4) Przeprowadzenia 1 lekcji otwartej .
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5) Opuszczenia maksymalnie 15% godzin zajęć , większa liczba nieusprawiedliwionych
nieobecności spowoduje skreślenie z listy.
2. Uczestniczki i Uczestnicy projektu zobowiązują się do:
1) Złożenia wymaganych dokumentów,
2) Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w proponowanych formach wsparcia,
a) obecności na co najmniej 85 % zajęć odbywających się w ramach Szkolenia,
b) podpisywania listy obecności na Szkoleniu,
c) brania udziału w badaniach ankietowych dotyczących satysfakcji z udziału
w Szkoleniu, przydatności Szkolenia w szkole/przedszkolu,
d) przystąpienia do testu wiedzy „początkowego” i „końcowego”, badającego
przyrost wiedzy i umiejętności w wyniku Szkolenia.
3) Bieżącego informowania o wszelkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział
w projekcie.
4) Wypełniania wszelkich dokumentów dostarczonych przez personel zarządzający
i merytoryczny projektu.
5) Potwierdzania odbioru wszelkich materiałów otrzymanych w związku z udziałem
w projekcie.
§7.
Przerwanie uczestnictwa
1. Uczestniczki i uczestnicy mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie bez ponoszenia
odpowiedzialności finansowej w sytuacjach wyjątkowych (np. długotrwała choroba, zmiana
miejsca zamieszkania, zmiana miejsca pracy do szkoły nie objętej wspomaganiem z projektu
itp.),
składając
osobiście
pisemną
deklarację
rezygnacji
z uczestnictwa w projekcie (załącznik 5).
2. W miejsce osoby, która zrezygnuje z uczestnictwa w projekcie, zakwalifikowana zostanie
osoba z listy rezerwowej.
3. Uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązuje się do zwrotu otrzymanych materiałów
dydaktycznych w terminie 5 dni od rezygnacji.

§8.
Postanowienia końcowe
1.
2.

Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.
Uczestnicy/czki wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących realizacji projektu
drogą elektroniczną.
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3.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych
postanowień bez podania przyczyn. Regulamin z wprowadzonymi zmianami dostępny będzie
w Biurze Projektu oraz przesyłany w formie elektronicznej na adresy mailowe podane w
Formularzach zgłoszeniowych.
Załączniki:
Załącznik nr 1
Deklaracja udziału szkoły,
Załącznik nr 2
Deklaracja udziału dyrektora szkoły,
Załącznik nr 3
Formularz zgłoszeniowy i deklaracja udziału nauczyciela szkoły,
Załącznik nr 4
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 5
Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie
Załącznik nr 6
Formularz zgłoszeniowy i deklaracja udziału studenta

Szczecin 2.01.2019
Kierownik projektu
Barbara Grabowska
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