
 

Projekt „Przedszkolak otwarty na świat”  

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI  

NAUCZYCIELI / KADRY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  

pt. „Przedszkolak otwarty na świat” 

 

współfinansowanego ze środków Europejski Fundusz Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

 

 

Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji uczestników projektu,  

ich prawa i obowiązki, a także formy wsparcia przewidziane w ramach projektu.  

 

 

 

§ 1. 

INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Projekt pt. „Przedszkolak otwarty na świat” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 

Kadry dla gospodarki, RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

2. Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa w Judzikach. 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 r. 

4. Projekt realizowany jest na rzecz Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Judzikach. 

5. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 18 dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Olecko, 

podniesienie umiejętności zawodowych, kompetencji, kwalifikacji 4 nauczycielek w zakresie kształtowania 

kompetencji kluczowych u dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji 

społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności, zwiększenie wiedzy 16 rodziców/opiekunów 

wspieranych dzieci w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych u dzieci, podniesienie standardu 

wyposażenia ZWP umożliwiającego realizację nowatorskich rozwiązań edukacyjnych. 

6. Wsparcie w ramach projektu jest bezpłatne i realizowane będzie przez cały okres jego trwania. 
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§ 2. 

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE W RAMACH PROJEKTU 
 

Wsparcie nauczycieli poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu  

u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych. 

ORGANIZACJA SZKOLENIA W RAMACH KRÓTKICH FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (40 GODZIN 

DYDAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W OKRESIE NIE DŁUŻSZYM NIŻ 6 MIESIĘCY) Z ZAKRESU: 

Doskonalenia umiejętności i kompetencji do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym: 

- w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku 

przedszkolnym kompetencji kluczowych z wykorzystaniem w nauczaniu e-podręczników/e-zasobów/e-

materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki EFS w latach 2007-13 lub 2014-20 dopuszczone do użytku 

szkolnego przez MEN.; 

- z zakresu stosowania skutecznych, atrakcyjnych, nowatorskich form i metod pracy w edukacji przedszkolnej; 

- wykorzystywanie aktywnych form i metod nauczania, nauczanie przez eksperyment i doświadczenia, 

kształtowanie postaw kreatywności, przedsiębiorczości, inicjatywności, kształtowania kompetencji społecznych; 

- przedstawienie uczestnikom szkolenia przykładowych tematycznych e-skrypty, bazy scenariuszy zajęć. 

SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE UMOŻLIWIAJĄCE UZYSKANIE, AKTUALIZOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE WIEDZY  

I UMIEJĘTNOŚCI W OKREŚLONYM ZAKRESIE POPRZEZ: 

- I SEMINARIUM (wprowadzające), ukierunkowujące na osiągnięcie założonego celu kształcenia, 

- II SEMINARIUM (podsumowujące efekty), prezentacja osiągnięć, wzajemne dzielenie się wiedzą. 

W okresie pomiędzy seminariami zapewnione zostaną KONSULTACJE Z WYKŁADOWCAMI (pod ich kierunkiem)  

z wybranych obszarów tematycznych. 

 

§ 3. 

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Do uczestnictwa w szkoleniach może zgłosić swój udział nauczyciel, który jest nauczycielem zatrudnionym  

w Szkole Podstawowej w Judzikach. 

2. Projekt zapewnia dostępność oferowanego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami na równi z innymi 

uczestnikami wsparcia oraz nie będzie dyskryminował uczestników ze względu na ich niepełnosprawność.  

3. Dostępność projektu zgodna będzie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn; bez względu na płeć, wiek, 

niepełnosprawność, rasę, pochodzenie, wyznanie.  
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4. W razie potrzeby zastosowany zostanie Mechanizm Racjonalnych Usprawnień. 

 

§ 4. 

ZASADY REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Rekrutacja rodziców / opiekunów dzieci do udziału w projekcie odbywać się będzie z poszanowaniem szans 

kobiet i mężczyzn, poprzez równy dostęp obojga płci do planowanego w ramach projektu wsparcia. 

2. Podczas rekrutacji nie będzie dyskryminacji uczestników ze względu na niepełnosprawność. 

3. Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona jest na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych  - 

FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. 

4. Termin rekrutacji trwać będzie od 11 do 17 września 2018 r. 

5. Dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w ust. 3 należy złożyć w wyznaczonym terminie w BIURZE 

PROJEKTU, tj. Szkole Podstawowej w Judzikach. 

6. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są:  

1) w Biurze projektu; 

2) u dyrektora szkoły; 

3) na stronie internetowej:  

http://www.spjudziki.olecko.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=

61&Itemid=103. 

7. Dopuszcza się możliwość poprawy lub uzupełnienia złożonych dokumentów rekrutacyjnych w trakcie 

trwania naboru lub po otrzymaniu stosownego wezwania od realizatora projektu.  

8. Procedura kwalifikacyjna: 

1) do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 4 nauczycieli / osób stanowiących kadrę, 

wyrażających chęć uczestnictwa w projekcie; 

2) przewiduje się możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej w sytuacji niezgłoszenia się  

do projektu, w wyznaczonym terminie, zakładanej liczby osób. 

9. Zakwalifikowani do udziału w projekcie podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie oraz inne niezbędne 

dokumenty wymagane w procesie kwalifikowalności uczestnika projektu.  

10. Na etapie składania dokumentacji rekrutacyjnej każdy zainteresowany udziałem w projekcie będzie mógł 

wskazać specjalne potrzeby (realizator projektu zobligowany jest do podjęcia ewentualnych działań w celu 

zapewnienia dostępności, również w przypadku  gdy udział w projekcie zadeklaruje osoba  

z niepełnosprawnościami). 

 

http://www.spjudziki.olecko.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=61&Itemid=103
http://www.spjudziki.olecko.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=61&Itemid=103
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11. Ogłoszenie naboru dzieci do udziału w projekcie następuje poprzez jego zamieszczenie: 

1) na tablicy ogłoszeń szkoły; 

2) na stronie internetowej:  

http://www.spjudziki.olecko.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=

61&Itemid=103. 

12. Skład komisji rekrutacyjnej: 

1) Koordynator projektu, 

2) Pracownik biurowy ds. projektu. 

 

§ 5. 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Uczestnik projektu na prawo do: 

1) bezpłatnego udziału w planowanym w ramach projektu wsparciu; 

2) podnoszenia swoich kompetencji oraz wiedzy i umiejętności poprzez bezpłatny udziału w planowanym 

w ramach projektu wsparciu. 

2. Uczestnik projektu ma obowiązek: 

1) uczestniczyć w proponowanym w ramach projektu wsparciu, w tym, m. in. potwierdzać swój udział  

na liście obecności; 

2) aktywnie uczestniczyć w proponowanym w ramach projektu wsparciu; 

3) przekazać informację na temat swojej sytuacji po opuszczeniu projektu; 

4) udziału w badaniach ankietowych lub innych przeprowadzanych w ramach projektu lub w związku  

z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 

2014-2020, zarówno w trakcie jego trwania, jak i po jego zakończeniu.  

3. W przypadku braku możliwości wywiązania się z realizacji udziału w projekcie uczestnik zobowiązany jest 

natychmiast poinformować o tym koordynatora projektu. 

 

§ 6. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ubiegający się o uczestnictwo w projekcie, poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych, akceptuje 

postanowienia niniejszego Regulaminu.  

2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Realizatora projektu.  

 

http://www.spjudziki.olecko.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=61&Itemid=103
http://www.spjudziki.olecko.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=61&Itemid=103
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3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie 

zmiany wymagają formy pisemnej.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mając odpowiednie przepisy 

wynikające z właściwych aktów prawa krajowego i wspólnotowego.  

 

 

Koordynator projektu 


