REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK
do projektu „Białostocka Szkoła Ćwiczeń”
Niniejszy Regulamin okresla zasady rekrutacji do projektu „Białostocka Szkoła Ćwiczeń”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj na lata 20142020, Os priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i
edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakosc systemu oswiaty przez Powszechne Towarzystwo
Oswiatowe „Edukacja Narodowa” im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Białymstoku (Lider) oraz
Narodowe Forum Doradztwa Kariery (Partner)
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§1
Informacje ogólne o projekcie
Okres realizacji Projektu: 01.09.2020 r. – 31.08.2022 r.
Biura projektu – Biuro Projektu Lidera – ul. A. Mickiewicza 95, 15-257 Białystok oraz
Biuro Projektu Partnera - ul. Kolejowa 12E, 15-701 Białystok.
Uczestnik projektu indywidualny:
- nauczyciel/nauczycielka, kadra zarządzająca ze szkoł zakwalifikowany/a do
uczestnictwa w projekcie
- student/studentka białostockich uczelni będący na kierunkach nauczycielskich
(wykształcenie wyzsze I stopnia lub na studiach I stopnia)
Szkoły biorące udział w projekcie:
szkoła wiodąca – II Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
szkoły współpracujące/wspierające – szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe
zakwalifikowane do udziału w projekcie.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

§2
Cel projektu i zakres wsparcia
1. Celem głownym Projektu jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkoł
w zakresie rozwoju u uczniow kompetencji kluczowych i umiejętnosci uniwersalnych
na rynku pracy poprzez przygotowanie, wspieranie i realizacji zadan szkoły cwiczen
przez 2 Społeczne Liceum Ogolnokształcącego im. Jana Pawła II w Białymstoku. Cel
zostanie osiągnięty przez realizację następujących zadan: doposazenia pracowni
przedmiotowych w szkole cwiczen, diagnozę szkoł wspierających, wzmocnienia
kompetencji 15 nauczycieli szkoły cwiczen oraz doskonalenie zawodowe 56
pracownikow z 7 szkoł wspierających w terminie do 31. 08.2022 r.
2. W projekcie planowany jest udział publicznych i niepublicznych szkoł podstawowych
lub ponadpodstawowych z wojewodztwa podlaskiego zainteresowanych
uczestnictwem w formach wsparcia dla nauczycieli przewidzianych w ramach
projektu „Białostocka Szkoła Cwiczen”. Sposrod szkoł aplikujących do udziału w
projekcie wybranych zostanie 7 szkoł wspołpracujących z łącznie 56 nauczycielamiuczestnikami projektu.
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3. Grupę docelową projektu stanowi:
 15 nauczycieli/lek (12K/3 M) Szkoły Cwiczen - IISLO
 56 nauczycieli/lek (45K/11M) z 7 szkoł wspołpracujących
 15 studentow/tek (12K/3M) białostockich uczelni będący na kierunkach
nauczycielskich
 14 osob z kadry zarządzającej, dyrektorzy lub wicedyrektorzy (2 os. ze
szkoły wiodącej; 12 osob ze szkoł wspołpracujących)
4. Formy wsparcia przewidziane w projekcie: zajęcia warsztatowe Model Szkoły
Cwiczen, szkolenia TIK, szkolenia i warsztaty metodyczne do wyboru w zaleznosci od
diagnozy i indywidualnych potrzeb, coaching indywidualny dla dyrektorow szkoł,
szkolenia z nowoczesnych metod edukacyjnych, warsztaty dla studentow kierunkow
nauczycielskich, wizyty studyjne dla nauczycieli i studentow, lekcje pokazowe dla
kadry pedagogicznej i studentow, seminaria metodyczne nt. nowoczesnych trendow w
edukacji, konferencja nt. innowacyjnych rozwiązan metodycznych.

§3
Procedura rekrutacji
1. Informacja o rekrutacji dostępna będzie:
a) w Biurze Projektu Lidera – ul. A. Mickiewicza 95, 15-257 Białystok oraz
Biurze Projektu Partnera - ul. Kolejowa 12E, 15-701 Białystok,
b) na stronie www Lidera, stronie www Miejskiego Osrodka Doradztwa
Metodycznego w Białymstoku, stronie www Poradni PsychologicznoPedagogicznej nr 2
w Białymstoku,
c) podczas spotkan rad pedagogicznych Szkoły Cwiczen oraz szkoł
wspierających,
d) podczas rozmow indywidualnych z dyrektorami szkoł.
2. Proces rekrutacji prowadzony będzie w Biurze Projektu Lidera – ul. A. Mickiewicza
95, 15-257 Białystok w okresie:
Rekrutacja szkół wspierających od 21.09.2020 r. do 30.11.2020 r.
Rekrutacja uczestników indywidualnych od 21.09.2020 r. rekrutacja ciągła do
momentu zrekrutowania odpowiedniej liczby uczestnikow.
3. W przypadku trudnosci w rekrutacji i mniejszej liczby chętnych będą prowadzone
dodatkowe rozmowy indywidualne i przedstawione indywidualne korzysci udziału
w projekcie.
4. Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywac się będzie na podstawie formularza
rekrutacyjnego (załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3).
5. Kompletnie wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi
załącznikami nalezy złozyc w Punkcie Rekrutacyjnym - Biurze Projektu Lidera,
ul. A. Mickiewicza 95, 15-257 Białystok.
6. Komisję Rekrutacyjną powołuje Kierownik Projektu.
7. Zostanie utworzona lista uczestnikow/ uczestniczek oraz szkoł zakwalifikowanych

projekt Białostocka Szkoła Ćwiczeń
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

do udziału w projekcie oraz list rezerwowych potencjalnych uczestnikow/
uczestniczek projektu.

§4
Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja szkół wspierających:
I etap – kampania informacyjna skierowana do szkoł i kadry zarządzającej,
informacje zostaną rozpowszechnione przez stronę www szkoły wiodącej i
wspołpracujących oraz podczas spotkan rad pedagogicznych.
II etap - weryfikacja i selekcja wg kryteriow formalnym i kryteriow dodatkowych.
a) Kryteria formalne (spełnia/nie spełnia):
- szkoła z terenu woj. podlaskiego
- deklaracja udziału w działaniach nauczycieli i dyrekcji
b) Kryteria dodatkowe (ocena w skali punktowej)1:
- szkoła specjalna/integracyjna-10 pkt.
- szkoła z terenów wiejskich-10pkt.
Po wyborze szkoł, zostaną przeprowadzone spotkania z dyrektorami szkoł wspołpracujący
ch, omowienie przebiegu projektu i podpisanie porozumienia.

2. Rekrutacja nauczycieli/lek i studentów/tek:
I etap – kampania informacyjna skierowana do nauczycieli/lek i kadry zarządzającej,
informacje zostaną rozpowszechnione przez stronę www szkoły wiodącej i strony www
Miejskiego Osrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku oraz Poradni
Psychologiczno -Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku.
II etap – złozenie dokumentow (formularz rekrutacyjny, deklaracja udziału i
oswiadczenie). Wszystkie dokumenty dostarczone powinny byc w oryginale do biura
projektu, osobiscie lub za posrednictwem poczty w terminie wyznaczonym przez grupę
zarządzającą. Dokumenty będą dostępne do wypełnienia w Biurze Lidera oraz do
pobrania na stronie www Lidera.
III etap - weryfikacja i selekcja wg kryteriow formalnym i kryteriow merytorycznych.

1

a) Kryteria formalne:
 kwalifikacje nauczyciela/lki (spełnia/nie spełnia)
 status zawodowy - osoba zatrudniona w szkołach (wiodącej lub
współpracujących) (spełnia/nie spełnia)
 stopień co najmniej nauczyciela kontraktowego ( dotyczy trenerów w szkole
wiodącej) (spełnia/nie spełnia)
 deklaracja nauczyciela wykorzystania zdobytych kompetencji w pracy (0-2 pkt)
 studenci podlaskich/białostockich uczelni będący na kierunkach nauczycielskich
(spełnia/nie spełnia)

W przypadku takie samej liczby punktów decyduje liczba zgłoszonych nauczycieli, następnie kolejność zgłoszeń
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b) Kryteria merytoryczne (ocena w skali punktowej)2:
 niepełnosprawność (5 pkt.)
 kwalifikacje do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów (5 pkt.)
3. Na podstawie łącznej liczby punktow zostaną stworzone listy uczestnikow
zakwalifikowanych do projektu oraz listy rezerwowe, w przypadku większej liczby
chętnych do udziału w Projekcie.
4. O wynikach rekrutacji zainteresowani poinformowani zostaną telefonicznie lub emailowo.
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§5
Uprawnienia i obowiązki Uczestnika
Uczestnik/uczestniczka jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie oraz
otrzymania bezpłatnych materiałow do zajęc.
Uczestnik/uczestniczka jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym
Regulaminem.
Uczestnik/uczestniczka jest zobowiązany do uczestnictwa w formie wsparcia, na
ktore zostanie zakwalifikowany.
Uczestnik/uczestniczka, zobowiązany jest do informowania o wszystkich
zdarzeniach, mogących zakłocic dalszy udział w projekcie.

§6
Postanowienia końcowe
Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu,
wynikających w szczegolnosci za zmian przepisow prawa, jak i uregulowan
dotyczących Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj na lata 2014-2020
Regulamin wchodzi w zycie z dniem 21.09.2020 r.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
odpowiednie dokumenty programowe oraz zasady regulujące wdrazanie Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj na lata 2014-2020, a takze przepisy
wynikające z własciwych aktow prawa wspolnotowego i polskiego, w szczegolnosci
Kodeksu Cywilnego i Ustawy o ochronie danych osobowych.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy szkoły
Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy nauczyciela/nauczycielki
Załącznik nr 3 - Formularz zgłoszeniowy studenta/studentki

2

W przypadku takie samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń
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