
 
 

 

Projekt „Wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli z terenu powiatu śremskiego poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia 
nauczycieli” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 
 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„WSPARCIE ROZWOJU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI Z TERENU POWIATU ŚREMSKIEGO 

POPRZEZ WDROŻENIE ZMODERNIZOWANEGO SYSTEMU  
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI” 

 
 

§ 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wsparcie rozwoju szkół  

i przedszkoli z terenu powiatu śremskiego poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia 
nauczycieli”  realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Śremie na podstawie umowy  
o dofinansowanie projektu nr POKL.03.05.00-00-138/12-00 z dnia 21.06.2013r. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. 

3. Beneficjentem projektu jest Powiat Śremski i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie. 
4. Projekt realizowany jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Śremie (realizator projektu),  

w okresie od 01.08.2013r. do 31.07.2015r.  
5. Wsparcie skierowane jest do 38 placówek z terenu powiatu śremskiego.  

- Przedszkole „Pod Wierzbami” w Śremie 
- Przedszkole nr 2 „Słoneczna Gromada” w Śremie 
- Przedszkole nr 3 „Jarzębinka” w Śremie 
- Przedszkole nr 5 „Mali Przyrodnicy” w Śremie 
- Przedszkole nr 7 „Janek Wędrowniczek” w Śremie 
- Przedszkole „Słoneczna Szóstka” w Śremie 
- Przedszkole Samorządowe w Dolsku 
- Przedszkole w Książu Wlkp. 
- Przedszkole w Manieczkach 
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Śremie 
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Śremie 
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Śremie 
- Szkoła Podstawowa w Dąbrowie 
- Szkoła Podstawowa w Zbrudzewie 
- Szkoła Podstawowa w Bodzyniewie 
- Szkoła Podstawowa w Pyszącej 
- Szkoła Podstawowa w Krzyżanowie 
- Szkoła Podstawowa w Brodnicy 
- Szkoła Podstawowa w Manieczkach 
- Szkoła Podstawowa w Iłówcu 
- Szkoła Podstawowa w Dolsku 
- Szkoła Podstawowa w Masłowie 
- Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp. 
- Szkoła Podstawowa w Konarzycach 
- Szkoła Podstawowa w Chwałkowie Kościelnym 
- Gimnazjum nr 1 w Śremie 
- Gimnazjum nr 2 w Śremie 
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- Katolickie Publiczne Gimnazjum w Śremie 
- Gimnazjum w Nochowie 
- Gimnazjum w Manieczkach 
- Gimnazjum w Dolsku 
- Gimnazjum w Książu Wlkp. 
- Gimnazjum w Mchach 
- Liceum Ogólnokształcące – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Śremie 
- Technikum – Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie 
- Technikum, Zespół Szkół Technicznych w Śremie 
- Technikum, Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie 
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa – Zespół Szkół Politechnicznych w  Śremie 

6. Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

7. Biuro projektu znajduje się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Śremie, ul. Marciniaka 2,  
63-100 Śrem. 

 
 

§ 2. 
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I ORGANIZACYJNE 

 
1. GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli  

w powiecie śremskim poprzez stworzenie w okresie od VIII 2013r. do VII 2015r. planów wspomagania 
spójnych z rozwojem 29 szkół i 9 przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. 

2. CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU: 
- poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli/nauczycielek z potrzebami szkół i przedszkoli 

poprzez wdrożenie rocznych planów wspomagania,  
- podniesienie kompetencji dyrektorów/ dyrektorek szkół/ przedszkoli w zakresie przeprowadzenia 

diagnozy, planowania i projektowania procesu doskonalenia nauczycieli i zastosowania wniosków  
z przeprowadzonej ewaluacji procesu doskonalenia, 

- poprawa współpracy dyrektorów/ dyrektorek szkół/ przedszkoli i nauczycieli/nauczycielek w powiecie 
śremskim poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia. 

3. W ramach projektu szkoły/ przedszkola mogą skorzystać z następujących form wsparcia: 
 

I. przeprowadzenie procesu wspomagania (Rocznych Planów Wspomagania w oparciu o wybrane 
oferty doskonalenia) w tym: 
 
1) diagnoza oraz opracowanie Rocznego Planu Wspomagania:  

 realizacja od września do października 2013r.; od września do października 2014r. 
 

2) przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia dla każdej szkoły/ przedszkola 
a) warsztaty 

 realizacja od listopada 2013r. do lutego 2014r. (szkoły podstawowe i przedszkola); od 
listopada 2014r. do lutego 2015r. (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne);  

 przewidziano 16 godzin dydaktycznych zajęć na jedną grupę (4 spotkania – średnio 1 raz w 
miesiącu po 4 godziny); 

 warsztaty dla nauczycieli/ nauczycielek rozumiane są jako aktywne metody szkoleniowe, 
angażujące uczestników w różnego rodzaju ćwiczenia, gry, symulacje lub inne działania 
mające na celu nabywanie wiedzy, doskonalenie umiejętności oraz kształtowanie postaw 
uczestników; 
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 grupa warsztatowa liczy max. 25 uczestników (w przypadku gdy plan wspomagania 
realizowany jest w dużej szkole warsztaty przeprowadzone zostaną w dwóch grupach); 

 warsztaty prowadzi ekspert zewnętrzny 
 

b) grupowe konsultacje  
 realizacja od stycznia do maja 2014r. (szkoły podstawowe i przedszkola); od stycznia do 

maja 2015r. (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne);  
 przewidziano 4 godziny dydaktyczne grupowych konsultacji (2 spotkania po 2 godziny); 
 grupowe konsultacje mają na celu zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie 

tematyki objętej wsparciem 
 grupowe konsultacje prowadzi ekspert zewnętrzny 

 
c) indywidualne konsultacje 

 realizacja od stycznia do czerwca 2014r. (szkoły podstawowe i przedszkola); od stycznia do 
czerwca 2015r. (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne);  

 przewidziano 12 godzin dydaktycznych na każdą placówkę; 
 indywidualne konsultacje prowadzi SORE; 
 w trakcie konsultacji indywidualnych nauczyciel może przedyskutować z SORE swoje 

wątpliwości, omówić problemy, przedstawić nowe rozwiązania związane z wdrażaniem do 
rzeczywistości szkolnej umiejętności nabytych w formach doskonalenia prowadzonego w 
ramach realizowanego RPW 

 
3) opracowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Wspomagania:  

 realizacja od października 2013r. do lipca 2015r. 
 jest to dokument zawierający informację o realizacji wspomagania szkół i przedszkoli na 

poziomie powiatu. Opracowany zostanie po zakończeniu diagnozy w placówkach objętych 
wsparciem. Dokument ten będzie podstawą do monitorowania procesu wspomagania 
prowadzonego na terenie powiatu. 

 
II. przeprowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia:  

 realizacja od października 2013r. do czerwca 2014r. i od października 2014r. do czerwca 2015r.;  
4 spotkania w roku szkolnym, w odstępach ok. 3 miesięcy (1 spotkanie 2-godzinne); każda sieć 
trwa dwa lata; 

 utworzonych zostanie 8 różnych tematycznie sieci, w tym co najmniej 2, których założenia 
wypracowane zostały w ramach projektu systemowego Ośrodka Rozwoju Edukacji projektu 
„System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu 
szkół” : 

1) sieć nr 1: Jak wspierać dziecko/ ucznia w uczeniu się matematyki 
2) sieć nr 2: Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych 
3) sieć nr 3: Dyrektorzy szkół i przedszkoli 
4) sieć nr 4: Pedagodzy i psycholodzy szkolni 
5) sieć nr 5: Doradcy zawodowi 
6) sieć nr 6: Nauczyciele przedszkoli 
7) sieć nr 7: Nowoczesne technologie TIK 
8) sieć nr 8: Wychowawcy 

 każda sieć to zespół ok. 15-25 nauczycieli/ nauczycielek z różnych szkół i przedszkoli, którzy  
w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, szczególnie w zakresie rozwiązywania 
problemów i dzielenia się doświadczeniami; 

 celem sieci współpracy i samokształcenia jest wzajemna wymiana doświadczeń, podnoszenie 
kompetencji zawodowych i umiejętności dydaktycznych związanych z tematyką sieci; 

 w ramach sieci organizowane będą spotkania podczas których powstanie plan pracy w ramach 
sieci; 
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 w okresie między spotkaniami działania sieci wspierane będą poprzez aktywności 

podejmowane na platformie internetowej. Członkowie sieci będą mieli możliwość 
uczestniczenia w moderowanym forum wymiany doświadczeń i forum dyskusyjnym oraz 
korzystania z materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych; 

 pracami sieci kieruje koordynator sieci. 
 

6. Pełny cykl doskonalenia w każdej placówce realizowany będzie w trakcie jednego roku szkolnego, w okresie 
nie krótszym niż 7 miesięcy, w zależności od zdiagnozowanego problemu i w oparciu o jedną ofertę 
doskonalenia, wypracowaną w ramach projektu systemowego Ośrodka Rozwoju Edukacji „System 
doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. 

7. Wszystkie formy wsparcia realizowane w ramach projektu odbywać się będą od poniedziałku do piątku, 
poza obowiązkowym czasem pracy dyrektora/dyrektorek, nauczyciela/lek. 

8. Warsztaty oraz konsultacje grupowe będą prowadzone na terenie poszczególnych placówek biorących 
udział w projekcie. Konsultacje indywidualne będą prowadzone zarówno w placówkach, jak i w siedzibie 
realizatora projektu (w zależności od potrzeb). Spotkania organizowane w ramach sieci współpracy  
i samokształcenia będą prowadzone w siedzibie realizatora projektu. 
 

 
§ 3. 

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

1. W projekcie udział weźmie 600 nauczycieli/ nauczycielek (540K i 60M), w tym 38 dyrektorów/ 
dyrektorek, z 29 szkół i 9 przedszkoli z terenu powiatu śremskiego. 

2. Uczestnikiem projektu, dla obu form wsparcia, może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące 
warunki: 

a) zamieszkuje teren województwa wielkopolskiego 
b) posiada status osoby zatrudnionej w jednej ze szkół/przedszkoli objętej(ych) projektem; 
c) posiada status nauczyciela/dyrektora/wicedyrektora jednej ze szkół/przedszkoli objętej(ych) 

projektem; 
d) wyraża chęć uczestnictwa w projekcie. 
 

 
§ 4. 

ZASADY REKRUTACJI 
 

Część I – zasady ogólne 
1. Komisja rekrutacyjna w składzie: koordynator projektu, specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości  

i specjalista ds. administracyjnych przeprowadzi rekrutację nauczycieli/ nauczycielek do projektu  
wg kryteriów opisanych w § 3 ust. 2. 

2. Rekrutacja uczestników projektu ma charakter zamknięty i odnosi się do szkół/ przedszkoli wymienionych 
w § 1 ust. 5. 

3. Proces rekrutacji będzie jawny i otwarty, prowadzony z poszanowaniem zasad równości szans, w tym 
równości płci – realizator projektu zakłada równy dostęp  do projektu zarówno kobiet, jak i mężczyzn 
znajdujących się w grupie potencjalnych uczestników projektu. 

4. Warunkiem udziału w projekcie (dotyczy obu form wsparcia) jest czytelne wypełnienie i złożenie karty 
zgłoszenia (załącznik nr ) do projektu do Biura projektu w terminie do dnia 18 października 2013 roku. 
Dokument można przesyłać również pocztą tradycyjną na adres realizatora z opisem na kopercie Biuro 
Projektu „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli z terenu powiatu śremskiego”. 
Dokumenty mogą być dostarczone również w zamkniętej kopercie przez upoważnionego przedstawiciela 
placówki (zbiorczo komplety wymaganych dokumentów uczestników/czek). 
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5. Dokumenty rekrutacyjne zostaną przekazane dyrektorom placówek osobiście oraz przesłane w formie 

elektronicznej na adres mailowy placówek. Będą również udostępnione na stronie internetowej Poradni. 
 

Część II – rekrutacja do procesu wspomagania 
1. Rekrutacja uczestników w zakresie przeprowadzenia procesu wspomagania przeprowadzona będzie wśród 

nauczycieli/ nauczycielek po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb szkoły przedszkola przez SORE. 
2. W roku szkolnym 2013/2014 wsparciem zostaną objęte szkoły i przedszkola, o których mowa w § 1 ust. 5, 

natomiast w roku szkolnym 2014/2015 gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. 
3. W roku szkolnym 2013/2014 rekrutacja nauczycieli/ nauczycielek zakończy się do dnia 22 października 2013 

r., natomiast w roku szkolnym 2014/2015 zakończy się do dnia 17 października 2014r. 
3. Z każdej szkoły/ przedszkola do udziału w realizacji jednego rocznego planu wspomagania 

zakwalifikowanych zostanie max. 70% nauczycieli/ nauczycielek z każdej placówki. 
4. W przypadku zgłoszenia się większej ilości osób będzie się liczyła kolejność zgłoszeń – termin złożenia 

dokumentów rekrutacyjnych . 
5. Przygotowana zostanie lista główna i rezerwowa, które zostaną wywieszone w Biurze projektu oraz 

zamieszczone na stronie internetowej Poradni. 
6. Osoby z listy rezerwowej będą mogły być pośrednimi odbiorcami wsparcia oferowanego w ramach 

projektu niezakwalifikowanymi jako bezpośredni uczestnicy projektu, jednakże mającymi możliwość 
korzystania ze wsparcia projektowego. 

7. Najpóźniej w chwili rozpoczęcia uczestnictwa w pierwszej formie wsparcia nauczyciel/ nauczycielka 
podpisuje deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2) oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3). 

 
Część III – rekrutacja do sieci współpracy i samokształcenia 

1. Rekrutacja uczestników do sieci współpracy i samokształcenia przeprowadzona będzie wśród nauczycieli/ 
nauczycielek ze wszystkich placówek, po opublikowaniu niniejszego Regulaminu. 

2. Rekrutacja nauczycieli/ nauczycielek zakończy się do dnia 22 października 2013 r. 
3. Do udziału w pracy każdej sieci kształcenia i współpracy zakwalifikowanych zostanie max. 25 nauczycieli/ 

nauczycielek z różnych szkół/ przedszkoli. 
4. W przypadku zgłoszenia się większej ilości osób będzie się liczyła kolejność zgłoszeń – termin złożenia 

dokumentów rekrutacyjnych . 
5. Przygotowana zostanie lista główna i rezerwowa, które zostaną wywieszone w Biurze projektu oraz 

zamieszczone na stronie internetowej Poradni. 
6. Objęcie wsparciem w ramach sieci nauczyciela/ nauczycielki z listy rezerwowej możliwe jest w przypadku 

zakończenia udziału w projekcie przez innego uczestnika lub gdy będzie wynikało to z potrzeb 
szkoły/przedszkola. 

 
 

§ 5. 
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW/ UCZESTNICZEK PROJEKTU 

 
7. Każdy uczestnik/ uczestniczka projektu ma prawo do: 

a) nieodpłatnego udziału w proponowanych formach wsparcia, realizowanych w ramach projektu, 
b) nieodpłatnego otrzymania materiałów szkoleniowych, 
c) otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu zorganizowanym w ramach danego 

wsparcia, po zakończeniu udziału w danej formie wsparcia i uzyskaniu co najmniej 80% frekwencji, 
d) opuszczenia co najwyżej 20% godzin zajęć, 
e) zgłaszania uwag i oceny zajęć. 
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2. Każdy uczestnik / uczestniczka projektu, w zależności od formy wsparcia, zobowiązany jest do: 

a) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych: karta zgłoszenia do projektu, 
deklaracja uczestnictwa Beneficjenta w projekcie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych); 

b) udostępniania danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu, związanych  
z przeprowadzeniem rekrutacji, monitoringu, promocji i ewaluacji projektu, a także w zakresie 
niezbędnym do wywiązywania się realizatora projektu z obowiązków sprawozdawczych wobec 
Instytucji Pośredniczącej; 

c) informowania o ewentualnych zmianach danych zamieszczonych w przekazywanych dokumentach 
rekrutacyjnych, w szczególności w przypadku utraty lub zmiany miejsca zatrudnienia oraz danych 
kontaktowych; 

d) zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz jego przestrzeganie; 
e) uczestniczenia w zadeklarowanych formach wsparcia przewidzianych w ramach projektu; 
f) regularnego uczęszczania (min. 80 % frekwencji) na zajęcia organizowane w ramach Projektu, 

zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć, 
g) punktualnego przychodzenia na zajęcia; 
h) rzetelnego przygotowywania się do zajęć; 
i) potwierdzenia każdorazowo obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na liście obecności; 
j) poddawania się monitoringowi. 

3. Warunki określone w pkt. 1 i 2 nie mają zastosowania do uczestników projektu pochodzących z list 
rezerwowych. 

4. Dyrektorzy/ Dyrektorki szkół i przedszkoli, w zależności od formy wsparcia, z której korzystają, zobowiązani 
są w szczególności do: 

a) umożliwienia zorganizowania spotkań z nauczycielami/ nauczycielkami w ramach przewidzianych 
form wsparcia, 

b) udostępnienia bezpłatnie pomieszczeń na realizację działań w ramach przewidzianych form 
wsparcia, 

c) uczestnictwa w pracach lokalnej sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół  
i przedszkoli, 

d) udziału w badaniach ankietowych. 

 
 

§ 6. 
PRZERWANIE UCZESTNICTWA 

 
1. Z uczestnictwa w projekcie można zrezygnować bez żadnych konsekwencji w sytuacjach wyjątkowych  

np. długotrwała choroba, zmiana miejsca zamieszkania itp.), z zastrzeżeniem ust. 2, składając osobiście 
pisemną deklarację rezygnacji z uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 4). 

2. Uczestnik rezygnujący z udziału w projekcie bez szczególnego uzasadnienia pokrywa koszt udzielonego 
wsparcia w formie warsztatów lub szkoleń poniesiony przez realizatora projektu – Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną w Śremie do momentu złożenia rezygnacji z udziału w projekcie. 

3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy uczestników form 
wsparcia w przypadku: 
a) naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu, 
b) naruszenia przez niego zasad współżycia społecznego, 
c) nieobecności na zajęciach przewidzianych w ramach projektu, przekraczających więcej niż 20% 

zrealizowanych zajęć 
4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy osób zakwalifikowanych do 

projektu, jego miejsce zajmie pierwsza chętna osoba z listy rezerwowej. 
 



 
 

 

Projekt „Wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli z terenu powiatu śremskiego poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia 
nauczycieli” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 
§ 7. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje realizator projektu - Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi Priorytetu III 
Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz innymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 
3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu. 
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
5. Regulamin jest dostępny dla zainteresowanych osób i instytucji w Biurze Projektu, tj. Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Śremie, ul. Marciniaka 2 oraz na stronie internetowej Poradni, jak 
również w szkołach uczestniczących w projekcie. 

 
 

 

 

 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia do projektu 
Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa Beneficjenta w projekcie 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
Załącznik nr 4 – Rezygnacja z udziału w projekcie 


