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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w projekcie  
pn. „Laboratorium odkrywcy  

w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie” 
§ 1 

Informacje ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w projekcie 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.  Użyte w Regulaminie zapisy oznaczają: 

    1) Projekt - oznacza projekt pn.  „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej                                   
nr 1 w Kętrzynie”; 

    2)  „Uczestnik” – nauczyciel zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 1 im. Feliksa  

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

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

§2 

Cele projektu  

1. Celem projektu jest:  

1) Zwiększenie umiejętności i wykształcenie kompetencji kluczowych,  właściwych 
postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów; 

2) Zapewnienie uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 , a w szczególności uczniom ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, indywidualnego podejścia i umożliwienia nauki                       
z wykorzystaniem metody eksperymentu, 

3) Zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi; 
4) Rozwój umiejętności samodzielnego i nieschematycznego myślenia oraz kreatywnego 

rozwiązywania problemów, 
5) Zwiększenie szans na poprawę wyników zewnętrznych egzaminów w części 

matematycznych i przyrodniczych; 

6) Podniesienie jakości pracy szkoły; 
7) Zwiększenie efektywności pracy nauczycieli. 
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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 postaci szkoleń: 
w zakresie wykorzystania metody eksperymentu na zajęciach edukacyjnych: 40 godzin                       

( 4 spotkania po 10 godzin) w terminie 24 - 27.08.2020r. Po zakończonych zajęciach 
szkoleniowych i uzyskaniu min. 80% obecności, uczestnikom zostaną wydane przez podmiot 

szkolący zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające nabyte kwalifikacje/umiejętności. 
Nauczyciele po ukończonym szkoleniu prowadzić będą zajęcia w ramach projektu. 

 

§ 4 

Uczestnicy projektu 

1. Grupą docelową w projekcie są nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Kętrzynie (łącznie 18 osób)  oraz uczniowie klas II,III-196 osoby 

oraz klas IV,V,VI,VII,VIII- 96 osoby, łącznie 292 osób i 20 rodziców. 
2. Charakterystyka grupy docelowej objętych rekrutacją: 

- ilość nauczycieli: 15, 
- wykształcenie: 100% nauczycieli objętych wsparciem posiada wykształcenie wyższe,  
- nauczane przedmioty: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, przyroda, 

nauczanie wczesnoszkolne . 

§ 5 

Dokumenty rekrutacyjne 

1. Dokumenty rekrutacyjne składają się z następujących elementów: 

a) Regulamin uczestnictwa w projekcie 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 
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1. 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 wtorku do 
czwartku , w piątek od 7:30 do 14:00 lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym 
za potwierdzeniem odbioru)  na adres Urzędu Miasta Kętrzyn, przy ul. ul. Wojska 

Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn. 
2. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty za datę otrzymania 

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

rekrutacyjnych w trakcie trwania naboru lub po otrzymaniu stosownego wezwania od 

Beneficjenta projektu. 
4. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem                            

„Nie otwierać-dokumenty rekrutacyjne na szkolenie w ramach projektu”. 
5. Do uczestnictwa w szkoleniach zostanie zakwalifikowanych 15 nauczycieli. 
6. Termin rekrutacji: od 18.08.2020r. do 21.08.2020r. 

7. Kryteria kwalifikujące nauczyciela do udziału w Projekcie: 
a) zatrudnienie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego z siedzibą                          

w Kętrzynie, 

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

d) nauczyciel przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, 
przyroda, nauczanie wczesnoszkolne  . 

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

9. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym 
zasady równości płci. 

10. Ogłoszenie o naborze nauczycieli do udziału w projekcie 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 zajęciach oraz w  przypadku,  gdy  liczba  chętnych  do  udziału                         

w  projekcie  przekroczy  liczbę dostępnych miejsc, także sporządzeniem listy 
rezerwowej. 

11. W przypadku, gdy uczestnik wpisany na liście podstawowej zrezygnuje                               
z uczestnictwa w Projekcie w jego miejsce kwalifikuje się pierwszą/kolejną osobę                                     
z listy rezerwowej – pod warunkiem nie zrealizowania 20% zajęć szkoleniowych. 

12. Z rekrutacji zostanie sporządzony pisemny protokół, do którego zostanie dołączona 
lista zakwalifikowanych uczestników ( w tym lista rezerwowa). 

13. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w projekcie, zostają powiadomieni o tym fakcie 
przez specjalistę do spraw projektu na terenie szkoły. 

 

§ 7 

Prawa i obowiązki Beneficjenta  

1. Beneficjent zobowiązuje się do: 

a) Wyłonienia wykonawcy do przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli w ramach 
projektu.  

b) Prowadzenia dokumentacji projektu oraz umożliwienia kontaktu uczestnika z kadrą 

projektu od poniedziałku do piątku w godzinach 8ºº-14ºº. 
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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 Projektu  

1.  Projekt uwzględnia zasadę równość szans, w tym płci. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest złożenie przez nauczyciela deklaracji 
uczestnictwa oraz pozostałych wymaganych dokumentów i oświadczeń.  

3.  Każdy uczestnik (nauczyciel) ma prawo do: 
a) bezpłatnego uczestnictwa w pełnym wymiarze godzin w zaplanowanych szkoleniach                  

w ramach projektu,  

b) otrzymania materiałów szkoleniowych do zajęć szkoleniowych, 
c) podnoszenia swoich kompetencji i umiejętności w ramach udziału w zaplanowanych                

w projekcie formach wsparcia. 

4. Każdy uczestnik (nauczyciel) zobowiązuje się do: 
a) złożenia kompletu wymaganych dokumentów, 

b) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacji poprzez złożenie podpisu 
pod deklaracją uczestnictwa, 

c) systematycznego uczęszczania na zajęcia szkoleniowe w ramach Projektu zgodnie                

z ustalonym harmonogramem, potwierdzonego podpisem na liście obecności, 
d) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział                   

w Projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności na zajęciach, 
e) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbałość o sprzęt oraz urządzenia                     

i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu. 

f) wypełniania ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio 
realizacji, monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu.  
g)  udzielania informacji na temat realizacji Projektu osobom zaangażowanym w realizację 

projektu, jak również osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do 
przeprowadzania kontroli Projektu. 

g) przedstawienia zwolnienia lekarskiego w przypadku nieobecności w szkoleniach.  
 

§ 9  

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie  

1. W szczególnych sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwo                            
w szkoleniach  (np. choroba, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód), 
nauczyciele zakwalifikowani do udziału w Projekcie mają prawo do rezygnacji                               

z uczestnictwa w Projekcie, po złożeniu pisemnej rezygnacji, w terminie 3 dni od 
momentu zaistnienia przyczyn. 

2. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 20% 
realizowanych zajęć, Beneficjent ma prawo usunąć uczestnika z listy. 

3. Nauczyciel zostaje skreślony z listy uczestników Projektu w przypadku rezygnacji                 

z pracy w szkole biorącej udział w Projekcie. 
4. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy w przypadku naruszenia 

przez niego niniejszego Regulaminu. 
5. W przypadku rezygnacji uczestnika lub usunięcia z Projektu, jego miejsce zajmuje 

pierwsza osoba z listy rezerwowej. 
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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. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Beneficjenta                   

w porozumieniu z opiekunem projektu – pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu bądź 
wprowadzenia dodatkowych postanowień. 
4. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Biurze Projektu oraz w szkole 

biorącej udział w Projekcie. 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny  

2) Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

3) Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. 

 

 


