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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w studiach 
podyplomowych w ramach projektu  

pt. „Laboratorium odkrywcy  
w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie” 

§ 1 

Informacje ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w studiach                       
podyplomowych w ramach projektu pn.: „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej 
nr 1  w Kętrzynie”  nr RPWM.02.02.01-28-0149/19 w ramach Osi Priorytetowej 2                            

„Kadry dla gospodarki”, Działania 2.2 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej 
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, Poddziałania 2.2.1 

„Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji 
kluczowych uczniów – projekty konkursowe”. 

2. Działania projektowe współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.  

3. Beneficjent: Gmina Miejska Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn,                     
powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie. 

4. Termin realizacji projektu: od 01.07.2020r. do 30.06.2022r. 

5. Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego                         
z siedzibą w Kętrzynie, ul. Kopernika 12 i  ul. Wojska Polskiego 9, 11-400 Kętrzyn. 

6.  Udział w projekcie jest bezpłatny.   

7.  Ilekroć w regulaminie jest mowa o:   
   1) Projekcie - oznacza projekt pt.  „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1                           

w Kętrzynie”; 
    2) Studiach podyplomowych – rozumie się przez to dwu lub trzy semestralne studia               

niestacjonarne; 

    3) Kandydacie/Kandydatce – należy przez to rozumieć nauczyciela Szkoły Podstawowej                                   
nr 1 w Kętrzynie ubiegającego się o udział w projekcie, który złożył dokumenty 

rekrutacyjne i bierze udział w procesie rekrutacji na studia podyplomowe w ramach 
projektu, 

    3)  „Uczestnik/Uczestniczka” – nauczyciel zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 1 im. 

Feliksa  Nowowiejskiego w Kętrzynie, zakwalifikowany do udziału w projekcie; 
    4) EFS – Europejski Fundusz Społeczny; 

    5) Biuro Projektu - Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn                      
(pokój nr 210); 

    6) Sytuacjach losowych – rozumie się wszelkie zaistniałe sytuacje oraz wpływ czynników       

zewnętrznych lub/i wewnętrznych, które są niezależne od Uczestnika/Uczestniczki, 
niemożliwe do przewidzenia i uniemożliwiające uczestnictwo w projekcie, tj. choroba, 
wypadek, konieczność zmiany miejsca zamieszkania poza obszarem objętym projektem, 

itp. 
8. Regulamin uczestnictwa w projekcie określa: 

1) cele i założenia projektu, 
    2) zakres i formy wsparcia, 
    3) kryteria rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie, 

    4) uprawnienia i obowiązku uczestników, 
    5) przesłanki rezygnacji i skreślenia uczestnika/uczestniczki, 

    6) postanowienia końcowe. 
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§2 

Cele projektu  

1. Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania 
kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku 

pracy u 292 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie oraz doposażenie sal,                      
a także podniesienie kompetencji/kwalifikacji 18 nauczycieli i zapewnienie wsparcia 
20 rodzicom poprzez spotkania z psychologiem w okresie 01.07.2020-30.06.2022. 

2. W ramach projektu realizowane będą zadania: 
- zad. 1. Laboratorium fizyczne, 

- zad. 2. Laboratorium chemiczne, 
- zad. 3. Laboratorium biologiczne, 
- zad. 4. Laboratorium geograficzne, 

- zad. 5. Laboratorium matematyczne, 
- zad. 6. Podniesienie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli, 

- zad. 7. Współpraca z psychologiem, 
- zad. 8. Młody odkrywca, 
- zad. 9. Festyn naukowy, 

- zad. 10. Wycieczki edukacyjne, 
- zad. 11. Światowy dzień wody, 
- zad. 12. Laboratorium przyrodnicze. 

 

§ 3 

Formy wsparcia 
 

Nauczyciele biorący udział w projekcie zostaną objęci wsparciem w formie studiów 
podyplomowych w okresie X.2020r. -VI.2022r. w zakresie: 
1) Terapii osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej, 

2) Integracji sensorycznej, 
3) Kwalifikacji do nauczania przedmiotu geografii, 

4)Terapii i wspierania rozwoju osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera. 
Studia podyplomowe zakończą się uzyskaniem zaświadczeniem/dyplomu potwierdzającym 
ukończenie studiów podyplomowych. 

 

§ 4 

Zakres i formy wsparcia nauczycieli w projekcie 

1. Podniesienie kwalifikacji kadry szkoły zatrudnionej w Szkole Podstawowej nr 1                          

w Kętrzynie. 
2. Do uczestnictwa w studiach podyplomowych w ramach projektu  mającym na celu 

podniesienie kwalifikacji zawodowych zakalikowanych zostanie 4 nauczycieli. 
3. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom zakwalifikowanym na studia  

podyplomowe pokrycia kosztów opłaty za studia podyplomowe.  

4. Beneficjent nie pokrywa: 
1) kosztów materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych, w tym również 

podręczników i materiałów biurowych, 
2) opłat za egzaminy poprawkowe, 
3) kosztów transportu, wyżywienia, noclegu, 

4) kosztów badań lekarskich. 
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§ 5 

Dokumenty rekrutacyjne 

1. Dokumenty rekrutacyjne składają się z następujących elementów: 
a) Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych w ramach projektu pn. 

„Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie” ; 
b) Formularz rekrutacyjny; 

c) Deklaracja uczestnictwa w projekcie; 
d) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

§ 6 

Rekrutacja uczestników projektu 

1. Rekrutację do projektu przeprowadzi zespół rekrutacyjny powołany przez dyrektora. 

2. Ogłoszenie o naborze nauczycieli do udziału w studiach podyplomowych w ramach 
projektu następuje poprzez jego zamieszczenie: 

1) na tablicy ogłoszeń szkoły biorącej udział w projekcie, 
2) na stronie internetowej szkoły http://sp1ketrzyn.pl/, 
Na podstawie rekrutacji zostanie utworzona podstawowa lista osób zakwalifikowanych 

do udziału w studiach podyplomowych oraz w  przypadku,  gdy  liczba  chętnych   
przekroczy  liczbę dostępnych miejsc, także sporządzeniem listy rezerwowej. 

3. Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie będzie złożenie w Biurze projektu we 

wskazanym terminie dokumentów:  
1) formularza zgłoszeniowego (załącznik 1),  

2) deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik 2), 
3) oświadczenie uczestnika o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych  
(załącznik 3). 

4. Wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 3, muszą zostać podpisane przez 
kandydata. 

5. Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta (Urząd 
Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11) w godz. od 7.30 do 15.30 od czwartku do 
piątku i w poniedziałek od 7:00 do 15:00 lub za pośrednictwem poczty (listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru)  na adres Urzędu Miasta Kętrzyn, przy                       
ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn. 

6. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty za datę otrzymania 

dokumentów uznaje się za datę stempla pocztowego. 
7. Dopuszcza się możliwość poprawy lub uzupełnienia złożonych dokumentów 

rekrutacyjnych w trakcie trwania naboru lub po otrzymaniu stosownego wezwania od 
Beneficjenta projektu. 

8. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem                            

„Nie otwierać-dokumenty rekrutacyjne na studia w ramach projektu”. 
9. Do uczestnictwa w szkoleniach zostanie zakwalifikowanych 4 nauczycieli. 

10. Termin rekrutacji: od 27.08.2020r. do 31.08.2020r. 
11. Kryteria kwalifikujące nauczyciela do udziału studiach podyplomowych w Projekcie: 

a) zatrudnienie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego                           

w Kętrzynie, 
b) wykształcenie wyższe pedagogiczne, 
c) staż pracy w placówce, 

d) oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki o wyrażeniu woli podjęcia doskonalenia 
zawodowego (załącznik nr 4),  
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e) opinia dyrektora potwierdzająca zapotrzebowanie na wskazane kwalifikacje 
zawodowe (załącznik nr 5). 

12. Rekrutacja odbywać się będzie w sposób bezstronny z uwzględnieniem zasady 
równych szans, w tym zasady równości płci. 

13. W przypadku niewyłonienia spośród otrzymanych zgłoszeń wymaganej liczby 

uczestników spełniających określone w procesie rekrutacji kryteria, Komisja 
rekrutacyjna dokona kwalifikacji biorąc pod uwagę kolejność zgłoszeń.  

14. Na podstawie rekrutacji zostanie utworzona podstawowa lista osób zakwalifikowanych 
do udziału w studiach podyplomowych oraz w przypadku, gdy liczba chętnych  do  
udziału  w  projekcie  przekroczy  liczbę dostępnych miejsc, także sporządzeniem listy 

rezerwowej. 
15. Z rekrutacji zostanie sporządzony pisemny protokół, do którego zostanie dołączona 

lista zakwalifikowanych uczestników (w tym lista rezerwowa). 

16. Kandydaci/Kandydatki zakwalifikowane do projektu będą zobowiązani do podpisania 
umowy uczestnictwa w projekcie, regulującej podstawowe prawa i obowiązki 

związane z otrzymaniem wsparcia w ramach studiów podyplomowych. 
17. Uczestnictwo w projekcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.  

 

§ 7 

Prawa i obowiązki Beneficjenta  

1. Beneficjent zobowiązuje się do: 

a) Prowadzenia dokumentacji projektu oraz umożliwienia kontaktu uczestnika z kadrą 
projektu od poniedziałku do piątku w godzinach 8ºº-14ºº. 

2. Na etapie realizacji projektu Biuro projektu mieścić się będzie w budynku Urzędu 
Miasta w Kętrzynie (ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, pokój 210),                      
w którym znajduje się dokumentacja projektu.  

 

§ 8 

Uprawnienia i obowiązki uczestników  
 

1. Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest złożenie przez nauczyciela 
deklaracji uczestnictwa oraz pozostałych wymaganych dokumentów i oświadczeń.  

2.  Każdy uczestnik (nauczyciel) ma prawo do: 
a) bezpłatnego uczestnictwa w pełnym wymiarze godzin w zaplanowanych zajęciach studiów 

podyplomowych w ramach projektu,  

b) podnoszenia swoich kompetencji i umiejętności w ramach udziału w zaplanowanych                
w projekcie formach wsparcia. 

3. Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązuje się do: 
1) złożenia do Biura projektu zaświadczenia o przyjęciu na studia podyplomowe  

z danego kierunku studiów podyplomowych, 

2) terminowego i systematycznego uczestnictwa w studiach podyplomowych – udział  
w zajęciach przewidzianych w ramach stadiów podyplomowych jest obowiązkowy  
i może podlegać kontroli przez Beneficjenta lub inne uprawnione przez niego osoby, 

3) bieżącego informowania Biura projektu o nieobecnościach i przyczynach tych 
nieobecności, przy czym podstawą uznania nieobecności są dokumenty tj. 

zwolnienie lekarskie, zaświadczenia, itp.,  
4) bieżącego informowania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie/specjalisty 

ds. projektu na terenie szkoły lub Biura projektu o wszelkich nieprawidłowościach                    

w przebiegu studiów podyplomowych oraz okolicznościach, które mogą mieć wpływ 
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na przebieg realizacji studiów, 
5) przestrzegania niniejszego regulaminu, 

6)  przedstawienia zaświadczenia z dziekanatu o kontynuacji studiów podyplomowych 
raz na semestr. 

7) złożenia do Biura projektu w Urzędzie Miasta w Kętrzynie kopii 

zaświadczenia/dyplomu potwierdzającego zakończenia studiów podyplomowych. 
8) Przeprowadzenia przez nauczyciela objętego wsparciem w ramach projektu, po 

ukończonych studiach podyplomowych,  co najmniej 20 godzin lekcyjnych w okresie 
realizacji projektu z wykorzystaniem nabytych kompetencji/kwalifikacji. 

 4. Uczestnik/Uczestniczka, który/a opuści więcej niż 20 % godzin zajęć, przewidzianych                  

harmonogramem z uzasadnionych przyczyn losowych i usprawiedliwionych,                                     
jest zobowiązany do uzyskania zgody Koordynatora projektu na kontynuację uczestnictwa                      
w projekcie. 

5. Uczestnik/Uczestniczka jest zobowiązany/a do wypełniania ankiet ewaluacyjnych                             
i innych wymaganych dokumentów w trakcie realizacji projektu, jak i udziału                                  

w procesie ewaluacji przez Instytucję Pośredniczącą.  
 

§ 9  

Przesłanki rezygnacji i skreślenia uczestnika/uczestniczki 
 

1. W szczególnych sytuacjach losowych lub w momencie zaistnienia okoliczności, które 
uniemożliwiają rozpoczęcie jego udziału w projekcie, Uczestnik/Uczestniczka może 

złożyć rezygnację, przed rozpoczęciem studiów podyplomowych.  
2. W przypadku przerwania lub rezygnacji ze studiów podyplomowych po ich 

rozpoczęciu rezygnacje należy złożyć w Biurze projektu lub u dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Kętrzynie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.                      
Następnie Uczestnik/Uczestniczka   zostaje skreślony z listy osób zakwalifikowanych 

do studiów podyplomowych. 
3. Uczestnik/Uczestniczka  zakwalifikowany do udziału w studiach podyplomowych  

może  zostać  skreślony z listy Uczestników w przypadku: 

1) naruszenia zasad uczestnictwa w studiach podyplomowych określonych 
niniejszy regulaminem, 

2) skreślenia z winy uczestnika/uczestniczki z listy słuchaczy rzez uczelnię 

realizującą studia podyplomowe, na które został/a zakwalifikowany/a, 
3) nie zaliczył/a danego semestru studiów podyplomowych, 

4) rezygnacji z pracy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie, 
5) utraty uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela, 
6) rozwiązania umowy o pracę, 

7) nie uzyskania frekwencji na zajęciach minimum 80%. 
4. W sytuacji opisanej w pkt. 3  Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a będzie do zwrotu 

kwot otrzymanego wsparcia oraz kosztów poniesionych w związku                        z 
jego/jej uczestnictwem w studiach podyplomowych, wraz z odsetkami od zaległości 
podatkowych, jeżeli Instytucja Pośrednicząca uzna koszt jego uczestnictwa za 

niekwalifikowalny.  
5. Skreślenia z listy zakwalifikowanych Uczestników/Uczestniczek dokonuje Koordynator 

projektu, wskazując równocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej, 

zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy. W razie nieuzyskania zgody 
Kandydata/Kandydatki z listy rezerwowej na uczestnictwo w studiach 

podyplomowych, proponuje się uczestnictwo następnemu Kandydatowi/Kandydatce               
w kolejności. 

6. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby Uczestników/Uczestniczek 

projektu, zakłada się rekrutację uzupełniającą, o ile umożliwia to charakter wsparcia.  
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§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

reguły i zasady wynikające z wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, a także przepisy wynikające                     

z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego,  w tym ustawy o ochronie danych 
osobowych. 
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu bądź 

wprowadzenia dodatkowych postanowień w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji 
projektu lub dokumentów programowych. 

3. Aktualna treść regulaminu dostępna będzie w biurze projektu oraz u Dyrektora  
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie. 

  

 

 


