
 

Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 0050.36.2018 

Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 07.03.2018r. 

 

 

Regulamin uczestnictwa nauczycieli w projekcie  

„Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów”  

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji nauczycieli - Uczestników i Uczestniczek projektu „Edukacja 

kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów” w poniższych kursach: 

a. kurs stosowania metod aktywizujących w nauczaniu języka obcego w I etapie edukacyjnym, 

b. kurs obsługi narzędzi z zakresu Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (kurs obsługi narzędzi 

TIK), 

c. kurs z zakresu nauczania technik rozwijających umiejętność uczenia się, 

d. kurs z zakresu nauczania metodą eksperymentu. 

2. Projekt „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów” jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III. Edukacja, Działanie 3.2 

Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej). 

3. Projekt realizowany jest przez Gminę Miejską Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna.  

4. Projekt jest realizowany w okresie do 30 czerwca 2018r. na terenie miasta Kościerzyna w niżej 

wymienionych placówkach oświatowych podlegających organowi prowadzącemu - Gminie Miejskiej 

Kościerzyna: 

a. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Kościerzynie, a w jego ramach Szkoła Podstawowa nr 1 im. 

Tadeusza Kościuszki (ul. 8 Marca 1, 83-400 Kościerzyna), 

b. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Kościerzynie, a w jego ramach Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. 

dra Leona Heykego (ul. Strzelecka 1, 83-400 Kościerzyna), 

c. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie, a w jego ramach Szkoła Podstawowa nr 3 im. 

Franciszka Sędzickiego (ul. Mestwina II 3, 83-400 Kościerzyna), 

d. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ks. dr. Bernarda Sychty (ul. M. Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 

Kościerzyna), 

e. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Nauczycieli Bohaterów Ziemi Kościerskiej (ul. Szkolna 1, 83-400 

Kościerzyna). 

5. Projekt skierowany jest do 1501 dzieci - 740 uczniów i 761 uczennic szkół podlegających organowi 

prowadzącemu - Gminie Miejskiej Kościerzyna oraz 80 nauczycieli. 

6. Głównym celem projektu jest wzrost jakości kształcenia w obszarze kompetencji kluczowych i kreatywności 

we wszystkich szkołach podlegających organowi prowadzącemu - Gminie Miejskiej Kościerzyna. 

7. Cele szczegółowe projektu obejmują m.in.: 



a. podniesienie kompetencji kluczowych minimum 90% uczniów i uczennic uczestniczących  

w projekcie w obszarze komunikacji w języku angielskim, umiejętności uczenia się, nauk 

matematyczno-technicznych i przyrodniczych, 

b. podniesienie kompetencji min. 90% nauczycieli uczestniczących w projekcie w obszarach 

skorelowanych z potrzebami uczniów: nauczania metodami aktywizującymi z wykorzystaniem 

narzędzi teleinformatycznych TIK i technik uczenia się, nauczania metodą eksperymentu. 

 

§ 2 

Zakres wsparcia 

1. Zakres wsparcia skierowanego do nauczycieli obejmie: 

a. kurs stosowania metod aktywizujących w nauczaniu języka obcego w I etapie edukacyjnym, 

b. kurs obsługi narzędzi Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (kurs obsługi narzędzi TIK), 

c. kurs z zakresu nauczania technik rozwijających umiejętność uczenia się, 

d. kurs z zakresu nauczania metodą eksperymentu. 

2. Kursy prowadzone będą przez firmy szkoleniowe wybrane zgodnie z obowiązującym w Gminie Miejskiej 

Kościerzyna Regulaminem zamówień publicznych. 

3. Kursy wyjazdowe (§ 2 ust. 1 pkt a, c) co do zasady odbędą się na terenie województwa pomorskiego. 

Kursy stacjonarne (§ 2 ust. 1 pkt b, d) odbędą się na terenie miasta Kościerzyna. Zajęcia odbywać się 

będą zgodnie z planem zajęć ustalanym przez  wybrane firmy szkoleniowe. 

4. Po zakończeniu udziału w określonej formie wsparcia uczestnik otrzyma certyfikat.  
 

§ 3 

Rekrutacja Uczestników i Uczestniczek projektu 

1. Rekrutacja Uczestników i Uczestniczek prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans  

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych w zakresie możliwości udziału  

w oferowanych formach wsparcia. 

2. Rekrutację przeprowadzają Koordynatorzy szkolni placówek oświatowych uczestniczących w projekcie pod 

nadzorem Dyrektorów zarządzających (dyrektorów szkół). 

3. Nabór jest otwarty i jawny. Rekrutacja nauczycieli prowadzona będzie w systemie ciągłym, przy założeniu 

konieczności zrealizowania każdego typu wsparcia do 30 kwietnia 2018r. 

4. Uczestnik/Uczestniczka projektu musi spełniać następujące kryteria kwalifikowalności niezbędne do 

zakwalifikowania na kurs: 

a. być pracownikiem placówki oświatowej podlegającej organowi prowadzącemu - Gminie Miejskiej 

Kościerzyna, 

b. w przypadku deklarowanej woli udziału w kursie:  

i. kurs stosowania metod aktywizujących w nauczaniu języka obcego w I etapie edukacyjnym – być 

nauczycielem języka angielskiego z I etapu edukacyjnego (kobietą), 

ii. kurs obsługi narzędzi Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (kurs obsługi narzędzi TIK) - 

być nauczycielem języka angielskiego z I etapu edukacyjnego (kobietą), 

iii. kurs z zakresu nauczania technik rozwijających umiejętność uczenia się - być nauczycielem I lub II 

etapu edukacyjnego (dla etapu I wymagane kształcenie lub możliwość kształcenia w klasach III), 

iv. kurs z zakresu nauczania metodą eksperymentu – być nauczycielem przedmiotów matematyczno-

technicznych i przyrodniczych II lub III etapu edukacyjnego. 

5. Planowana liczba Uczestników/Uczestniczek kursów z poszczególnych placówek oświatowych biorących 

udział w projekcie kształtuje się następująco:  



a. kurs stosowania metod aktywizujących w nauczaniu języka obcego w I etapie edukacyjnym: 

i. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Kościerzynie – 3 osoby 

ii. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Kościerzynie –  2 osoby 

iii. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie –  4 osoby 

iv. Szkoła Podstawowa nr 4 w Kościerzynie –  3 osoby 

v. Szkoła Podstawowa nr 6 w Kościerzynie –  4 osoby 

b. kurs obsługi narzędzi Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (kurs obsługi narzędzi TIK): 

i. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Kościerzynie – 3 osoby 

ii. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Kościerzynie – 2 osoby 

iii. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie – 4 osoby 

iv. Szkoła Podstawowa nr 4 w Kościerzynie – 3 osoby 

v. Szkoła Podstawowa nr 6 w Kościerzynie – 4 osoby 

c. kurs z zakresu nauczania technik rozwijających umiejętność uczenia się:  

i. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Kościerzynie – 10 osób 

ii. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Kościerzynie – 8 osób 

iii. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie – 15 osób 

iv. Szkoła Podstawowa nr 4 w Kościerzynie – 10 osób 

v. Szkoła Podstawowa nr 6 w Kościerzynie – 19 osób 

d. kurs z zakresu nauczania metodą eksperymentu:  

i. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Kościerzynie – 2 osoby 

ii. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Kościerzynie – 3 osoby 

iii. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie – 5 osób 

iv. Szkoła Podstawowa nr 4 w Kościerzynie – 5 osób 

v. Szkoła Podstawowa nr 6 w Kościerzynie – 6 osób. 

6. Nauczyciele deklarujący wolę przystąpienia do udziału w projekcie zobowiązani są przedłożyć w placówce 

oświatowej następujące dokumenty rekrutacyjne:  

a. Deklarację uczestnictwa w projekcie - załącznik nr 1 do Regulaminu, 

b. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania - załącznik nr 2 do Regulaminu, 

c. Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych - załącznik nr 3 do Regulaminu, 

d. Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny 

wspierający realizację programów operacyjnych - załącznik nr 4 do Regulaminu. 

7. W odniesieniu do każdego typu kursu Koordynatorzy szkolni sporządzają listy Uczestników/Uczestniczek 

zakwalifikowanych do udziału w projekcie, spełniających kryteria wskazane w ust. 4, które podlegają 

zatwierdzeniu przez Dyrektora szkoły i Koordynatora projektu. Powyższe listy będą dostępne w danej 

placówce oświatowej. 

8. W odniesieniu do każdego typu kursu w przypadku zgłoszenia większej liczby osób spełniających kryteria 

wskazane w ust. 4 niż liczba dostępnych miejsc na dany kurs w placówce oświatowej, o zakwalifikowaniu do 

udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. 

9. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, zostaną 

umieszczone na liście rezerwowej. 

10. W przypadku braku możliwości zrekrutowania wymaganej liczby Uczestników/Uczestniczek na dany kurs  

w danej placówce oświatowej, tj. zgodnie z założeniami wskazanymi w ust. 5, dopuszcza się zmianę liczby 

nauczycieli zakwalifikowanych na kurs w szkołach za zgodą Koordynatora projektu. 

 

 

 



§ 4 

Prawa i obowiązki Uczestników i Uczestniczek projektu 

1. Udział Uczestników i Uczestniczek w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Uczestnicy i Uczestniczki są zobowiązani: 

a. uczestniczyć w zajęciach zgodnie z wyznaczonym planem zajęć,  

b. przestrzegać ogólnych zasad funkcjonowania i współżycia w grupie, 

c. stosować się do poleceń trenera prowadzącego zajęcia, 

d. uczestniczyć w badaniach kompetencji przeprowadzanych przez trenera prowadzącego zajęcia. 

3. Uczestnicy i Uczestniczki deklarujący chęć udziału w projekcie jednocześnie wyrażają zgodę na 

udostępnienie wizerunku w trakcie realizacji projektu, tzn. udzielają nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa 

wielokrotnego wykorzystywania zdjęć bez konieczności uzyskiwania każdorazowo ich akceptacji, oraz 

wyrażają zgodę na wykorzystywanie wykonanych zdjęć wyłącznie w celu informowania o projekcie i jego 

promocji. 

§ 5 

Nieobecności. Rezygnacja z udziału w projekcie  

1. Za kontakt z Uczestnikami/Uczestniczkami projektu odpowiadają Koordynatorzy szkolni, pod nadzorem 

Dyrektorów Szkół. 

2. Nieobecności na zajęciach muszą być usprawiedliwiane przez Dyrektora Szkoły. 

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki z projektu z danej szkoły, jego/jej miejsce w projekcie 

zajmuje osoba znajdująca się na pierwszym w kolejności miejscu na liście rezerwowej w ramach tejże 

szkoły, pod warunkiem potwierdzenia woli udziału w projekcie poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa.  

W przypadku braku osoby na liście rezerwowej z tejże placówki miejsce osoby rezygnującej zajmuje osoba 

z innej placówki oświatowej, przy czym pierwszeństwo mają osoby z placówek o największej liczbie dzieci 

w poziomie edukacyjnym, do którego adresowany jest dany typ kursu dla nauczycieli. 

§ 6 

Monitoring i kontrola 

1. Uczestnicy i Uczestniczki projektu podlegają procesowi monitoringu i kontroli. 

2. Monitoring i ewaluacja polegają na gromadzeniu i analizowaniu danych ilościowych i jakościowych w celu 

zapewnienia zgodności realizacji projektu z założonymi rezultatami, w tym w zakresie osiągnięć 

edukacyjnych Uczestników i Uczestniczek projektu. 

3. Trenerzy prowadzą monitoring osiągnięć edukacyjnych Uczestników i Uczestniczek projektu poprzez 

odpowiednie badania kompetencji. 

4. Trenerzy prowadzą bieżącą kontrolę frekwencji poprzez listy obecności. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji projektu. 

2. Kwestie nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane będą przez Koordynatora projektu. 

3. Zastrzega się prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy 

pisemnej. 


