Załącznik do Zarządzenie Nr 14a/2019/2020 Dyrektora Szkoły
Regulamin rekrutacji w ramach projektu
„Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa
mazowieckiego”
w czasie trwania projektu od 01.09.2019r. do 31.08.2021r.
I. Postanowienia ogólne
&1
1. Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu
sierpeckiego województwa mazowieckiego” w czasie trwania projektu od 01.09.2019r.
do 31.08.2021r., zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb rekrutacji w ramach
projektu „Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa
mazowieckiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja na lata
2014-2020, Oś priorytetowa II, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, konkurs POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 pn. „Wsparcie
tworzenia sieci szkół ćwiczeń”, zwany dalej Projektem, skierowanego do Szkoły Podstawowej nr 3 im.
ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela
Makuszyńskiego w Płocku, Liceum Ogólnokształcącego im. biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu,
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Sierpcu, Szkoły Podstawowej w Bledzewie, Szkoły
Podstawowej w Gozdowie, Szkoły Podstawowej w Lelicach, Szkoły Podstawowej w Szczutowie.
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1). szkoła - Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu, Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku, Liceum Ogólnokształcące
im. biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 w Sierpcu, Szkoła
Podstawowa w Bledzewie, Szkoła Podstawowa w Gozdowie, Szkoła Podstawowa w Lelicach, Szkoła
Podstawowa w Szczutowie.
2). Beneficjent Ostateczny (BO) – nauczyciele szkół zakwalifikowani do udziału w projekcie.
3). Osoba prowadząca szkolenie – trener lub nauczyciel posiadający wiedzę merytoryczną
do prowadzenia szkolenia.
&2
Informacje o projekcie
1. Projekt „Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa
mazowieckiego” realizowany jest przez Gminę Miasto Sierpc w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Rozwój Edukacja na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II, Efektywne polityki publiczne dla
rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, konkurs POWR.02.10.00IP.02-00-005/18 pn. „Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń”.
2. Projekt obejmuje swoim zasięgiem nauczycieli 8 szkół (1 szkoły wiodącej i 7 szkół
współpracujących).
3. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 100 nauczycieli z czterech obszarów
przedmiotowych: matematyki, informatyki, języki obce i przedmioty przyrodnicze poprzez udział
w warsztatach, wizytach studyjnych, lekcjach pokazowych, oraz utworzenie czterech pracowni
przedmiotowych: matematycznej , informatycznej, językowej, przyrodniczej.
&3
Działania realizowane w ramach projektu
1. Wsparcie udzielane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja na lata 20142020, Oś priorytetowa II, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.10
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Wysoka jakość systemu oświaty, konkurs POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 pn. „Wsparcie tworzenia
sieci szkół ćwiczeń” przyznawane jest w celu podniesienia kompetencji 100 nauczycieli z czterech
obszarów przedmiotowych: matematyki, informatyki, języki obce i przedmioty przyrodnicze poprzez
udział w warsztatach, wizytach studyjnych, lekcjach pokazowych oraz utworzenie czterech pracowni
przedmiotowych: matematycznej , informatycznej, językowej, przyrodniczej.
2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 realizowane będzie w następujących formach:
1) Utworzenie szkoły ćwiczeń, przygotowanie kadry pedagogicznej oraz wsparcie jej w realizacji
zadań szkoły ćwiczeń
2) Utworzenie 4 pracowni przedmiotowych w ramach szkoły ćwiczeń – językowej, matematycznej,
przyrodniczej, informatycznej
3) Wsparcie nauczycieli w czterech obszarach przedmiotowych: matematyka, informatyka, języki
obce, przyrodnicze, umiejętności uniwersalne.
4) Kompleksowe wsparcie nauczycieli w zakresie metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
5) Kompleksowe wsparcie nauczycieli z zakresu ICT-TIK
6) Kompleksowe wsparcie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności
uniwersalnych u uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
7) Współpraca z instytucją kultury w celu kompleksowego wsparcia nauczycieli w zakresie
umiejętności uniwersalnych.
&4
Beneficjenci projektu
1. Uczestnikami projektu będzie 100 osób
1) Nauczyciele 100 (80K, 20M) – w tym 7 dyrektorów szkół współpracujących
II. Zasady, warunki i tryb organizacji udzielonego wsparcia w ramach projektu
&5
1. Odpowiedzialnym za organizację i realizację projektu „Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka
oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego” dla Gminy Miasto Sierpc jest Szkoła
Podstawowa nr 3 im. Jana Twardowskiego w Sierpcu, ul. Konstytucji 3 Maja 8.
2. Gmina Miasto Sierpc zleca Partnerom organizację i realizację warsztatów projektu na podstawie
zawartych umów.
3. Warsztaty w ramach projektu będą realizowane w siedzibie szkoły wiodącej biorącej udział w
projekcie.
4. Realizacja warsztatów w ramach projektu nastąpi w terminie do 31 sierpnia 2021.
5. Organizator projektu zapewnia:
1) bezpłatny udział w warsztatach
2) bezpłatne pomoce dydaktyczne i materiały szkoleniowe
6. Warsztaty w ramach projektu będą realizowane w oparciu o programy opracowane przez osoby
prowadzące warsztaty oraz zajęcia dostosowane do poszczególnych rodzajów zajęć.
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1. Do ubiegania się o uczestnictwo w warsztatach w ramach projektu uprawnieni są nauczyciele szkół
biorących udział w projekcie.
2. Regulamin i kryteria rekrutacji dotyczące udziału w projekcie udostępnione będą na stronie
internetowej szkoły wiodącej i na tablicach ogłoszeń szkół biorących udział w projekcie. Rekrutacja
w projekcie będzie zgodna z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn, bez utrwalania stereotypów.
Wyniki naboru będą przygotowane w formie list osób zakwalifikowanych.
3. Udział w wsparciu w ramach projektu otrzymają nauczyciele szkoły wiodącej i szkół
współpracujących. Udział w projekcie będzie możliwy po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego,
deklaracji uczestnictwa, ankiety rekrutacyjnej i innych związanych z dokumentacją projektu oraz
spełnieniu kryteriów rekrutacyjnych.
4. O wyborze kandydata decyduje liczba uzyskanych pkt.
1) W procesie rekrutacji można zdobyć 50 pkt.
2) Pod uwagę brane będzie:
a) ocena motywacji udziału w projekcie , w tym motywacji do podnoszenia kwalifikacji - 0-20pkt.
b) Ocena zaangażowania w pracę na rzecz szkoły – 0-10 pkt.
c) Deklaracja aktywnego włączania się w upowszechnianie efektów szkolenia – 0-20pkt.
3) W przypadku trudności w rekrutacji brane będą przy dodatkowym naborze:
a) staż pracy – 0-5 - 5 pkt, 5-10 - 10pkt, 15 i więcej – 15 pkt.
b) stopień awansu – stażysta- 5pkt, kontraktowy – 10pkt, mianowany i dyplomowany – 15 pkt
5. Terminy rekrutacji do projektu poprzedzone zostaną działaniami informacyjnymi w szkołach
realizowanymi przez Koordynatora projektu, Asystenta Koordynatora oraz Koordynatora szkoły
ćwiczeń.
6. Pierwsza rekrutacja dotycząca udziału w projekcie odbędzie się od dnia wejścia w życie zarządzenia
Dyrektora Szkoły Wiodącej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rekrutacji w ramach projektu „Szkoła
ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego” do 30
listopada 2019r. Rekrutacja uzupełniająca w razie potrzeby na bieżąco w czasie trwania projektu.
7. Przewiduje się utworzenie listy rezerwowej. Wnioskodawca posiada dodatkowe zabezpieczenie
w postaci nauczycieli w szkołach, którzy nie mogą wziąć udziału w projekcie na dany czas z różnych
przyczyn lub dla osób nowo zatrudnionych w placówkach współpracujących.
8.Formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu zostanie
zweryfikowany przez Koordynatora projektu oraz Koordynatora szkoły ćwiczeń i udokumentowany
poprzez:
1) Oświadczenie uczestnika projektu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu
2) Karta uczestnictwa w projekcie, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu
3) Ankieta rekrutacyjna do uczestnictwa w projekcie, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego
Regulaminu
4) Oświadczenie o zatrudnieniu, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu
5) Deklaracja uczestnictwa w projekcie, stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu
6) Deklaracja uczestnictwa w formach rozwoju edukacyjnego, stanowiąca załącznik nr 7 do
niniejszego Regulaminu
7) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych, stanowiące
załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu
8) Deklaracja uczestnictwa w formach rozwoju edukacyjnego, stanowiąca załącznik nr 14
do niniejszego Regulaminu
9) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 15 do niniejszego Regulaminu
10) Ankieta motywacyjna, stanowiąca załącznik nr 17 do niniejszego Regulaminu
9. Każdy uczestnik projektu przed wypełnieniem w/w dokumentów powinien zapoznać się
z Regulaminem.
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10. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariacie szkoły wiodącej od dnia wejścia w życie
zarządzenia Dyrektora Szkoły Wiodącej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rekrutacji w ramach
projektu „Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa
mazowieckiego”, w terminie o którym mowa w pkt. 6.
11. Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie w razie potrzeby na bieżąco w czasie trwania
projektu o którym mowa w pkt.6.
12. Decyzję o zakwalifikowaniu się na poszczególne warsztaty podejmuje Komisja rekrutacyjna
składająca się z członków komisji (Koordynator szkoły ćwiczeń, specjalista ds. rekrutacji i
administracji), Koordynator projektu. Komisja rekrutacyjna ustali listy osób zakwalifikowanych do
projektu na podstawie analizy i przyznanej punktacji. Ponadto zostanie utworzona lista rezerwowa
uczestników projektu.
13. Po zakończonej rekrutacji sporządzona będzie lista o zakwalifikowanych osobach do projektu oraz
lista rezerwowa, która będzie rozpowszechniona za pomocą:
1) informacji umieszczonych na tablicach ogłoszeń szkół
14. Z posiedzenia Komisji rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół, stanowiący załącznik nr 10
do niniejszego Regulaminu
15. Nauczyciel zostanie powiadomiony przez Koordynatora szkoły ćwiczeń o zakwalifikowaniu się
do udziału w projekcie.
&7
1. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w projekcie mogą zostać skreśleni z listy uczestników
w następujących przypadkach:
1) zaprzestania pracy w szkole
2) rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, stanowiący załącznik nr 13 do niniejszego Regulaminu
3) Nieobecności na warsztatach więcej niż 20%
2. Specjalista ds. rekrutacji i administracji zobowiązany jest poinformować Koordynatora szkoły
ćwiczeń o zaistnieniu okoliczności opisanych w &7 ust. 1 nie później niż 5 dni roboczych od ich
zaistnienia.
3. Koordynator szkoły ćwiczeń zobowiązany jest poinformować Koordynatora projektu o zaistniałych
okolicznościach nie później niż 5 dni roboczych od ich zaistnienia.
4. Skreślenie uczestnika projektu dokonuje Koordynator szkoły ćwiczeń.
5. W przypadku rezygnacji uczestnika z projektu z przyczyn losowych, specjalista ds. rekrutacji
i administracji oraz Koordynator szkoły ćwiczeń zobowiązani są przeprowadzić nabór uzupełniający.
6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły wiodącej (zakładka szkoła ćwiczeń).
&8
Uczestnicy projektu zobowiązani są do udzielania informacji służących monitorowaniu i ewaluacji
projektu Organizatorowi projektu oraz innym instytucjom.
III. Postanowienia końcowe
&9
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 października 2019r.
1. Wszelkie sprawy związane ze zmianami, interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez
Koordynatora Projektu po konsultacji z Asystentem Koordynatora i Koordynatora Szkoły Wiodącej.
2. Realizacja projektu podlega kontroli przez Instytucję Zarządzającą lub Organizatora projektu.
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