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Nr projektu: WND-RPSL.11.01.04-24-012F/15 
Projekt: „Energia wiedzy - kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie”  

 
Regulamin rekrutacji nauczycieli i udziału we wsparciu w ramach projektu  

„Energia wiedzy - kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w 
Jaworznie” 

 

 
Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Energia wiedzy - kompleksowy 
program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie” realizowanym w ramach Priorytetu XI 
„Wzmocnienie potencjału edukacyjnego” Działania 11.1 „Ograniczenie przedwczesnego kończenia 
nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 
kształcenia podstawowego i średniego”, Poddziałania 11.1.4 „Poprawa efektywności kształcenia 
ogólnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Projekt realizowany jest 
przez F5 Konsulting Sp. z o.o. (dalej: Lider Partnerstwa) w partnerstwie z Miastem Jaworzno (dalej: 
Partner). 
 

 
 § 1 

Postanowienia ogólne 
 
Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: 
1. Projekt – projekt „Energia wiedzy - kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych 

w Jaworznie”, nr WND-RPSL.11.01.04-24-012F/15 realizowany w ramach Priorytetu XI 
„Wzmocnienie potencjału edukacyjnego” Działania 11.1 „Ograniczenie przedwczesnego 
kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 
elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego”, Poddziałania 11.1.4 „Poprawa 
efektywności kształcenia ogólnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego. 

2. Partnerstwo – związek partnerski, zawiązany na rzecz realizacji Projektu, pomiędzy  
F5 Konsulting Sp. z o.o. (Partner Wiodący) oraz Miastem Jaworzno (Partner). 

3. Partner Wiodący – F5 Konsulting Sp. z o.o. 
4. Partner – Miasto Jaworzno. 
5. Urząd – jednostka samorządu terytorialnego (Gmina Miasta Jaworzno). 
6. Odbiorca Wsparcia – szkoły, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu 

terytorialnego, będąca członkiem Partnerstwa, tj. Gmina Miasta Jaworzna, uczestnicząca we 
wsparciu w ramach Projektu. 

7. Nauczyciel – nauczyciel zatrudniony w szkole objętej wsparciem na podstawie Karty 
Nauczyciela.  

8. Uczestnik Projektu – nauczyciel zatrudniony w szkole, uczestniczący w szkoleniach, warsztatach 
oraz innych działaniach zaplanowanych do realizacji w ramach projektu. 

9. Wsparcie – działania szkoleniowe (szkolenia, warsztaty, kursy, studia podyplomowe) i doradcze 
realizowane na rzecz pracowników Odbiorców Wsparcia. 

10. Biuro Projektu – siedziba Partnera: Miasto Jaworzno, Plac Górników 5, 43-600 Jaworzno. 
11. Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Śląskiego, ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 

Katowice. 
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Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie, w szczególności: 

 beneficjentów Projektu, 

 zobowiązania Partnerów, 

 zasady kwalifikacji Uczestników, 

 zasady uczestnictwa we wsparciu, 

 zakres wsparcia w ramach Projektu,  

 zasady rezygnacji z uczestnictwa we wsparciu, 

 zasady monitoringu. 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

 

§ 2 
Beneficjenci Projektu 

 
1. Grupą docelową Projektu jest 15 Szkół Podstawowych dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Miasta Jaworzna, min. 302 nauczycieli tych szkół, w tym minimum 271 kobiet oraz 3187 
uczniów, w tym 1324 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

2. Ww. organ prowadzący – Gmina Miasta Jaworzna jest stroną umowy partnerstwa i Odbiorcą 
Wsparcia w Projekcie.  

3. Publiczne Szkoły Podstawowe w Jaworznie – są Obiorcami Wsparcia w Projekcie. 
4. Formularz zgłoszeniowy szkoły stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 
 

§ 3  
Zobowiązania Partnerów 

 
1. Decydując się na udział w projekcie Partner i szkoły dla których organem prowadzącym jest 

Partner, przyjęli na siebie zobowiązania, do których należą m.in.: 
a) gotowość do realizacji działań przewidzianych w ramach Projektu, 
b) zapewnienie przez Odbiorców Wsparcia udziału we wsparciu min. 302 nauczycieli, w tym 

min. 271 kobiet  
c) czynny udział dyrektorów i nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych  

w szkoleniach i w innych formach wsparcia, 
d) zapewnienie odpowiedniej liczby uczestników wsparcia, tj. szkoleń, zajęć dodatkowych, 

kursów – liczebność poszczególnych grup wskazana będzie każdorazowo w programie 
spotkań w oparciu o zapisy z wniosku o dofinansowanie Projektu, 

e) zapewnienie zastępstwa w przypadku braku możliwości uczestniczenia we wsparciu, 
f) dotrzymywanie ustalonych terminów szkoleń, warsztatów, zajęć dodatkowych i innych 

spotkań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu, 
g) zagwarantowanie warunków koniecznych do zapewnienia kwalifikowalności wydatków w 

ramach projektu, zgodnie z poniższym:  
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 kierowanie do udziału w projekcie wyłącznie nauczycieli zatrudnionych w Szkołach 
Podstawowych objętych wsparciem, 

 kierowanie do udziału w projekcie uczniów uczęszczających do Szkół Podstawowych 
objętych wsparciem, 

 współpraca z Liderem Partnerstwa w zakresie gromadzenia dokumentacji potwierdzającej 
kwalifikowalność wydatków, w tym kwestionariuszy Podsystemu Monitorowania EFS 
(formularzy zgłoszeniowych). 

 
2. Wykaz szkoleń dla nauczycieli do realizacji w ramach Projektu stanowi Załącznik nr 2 do 

niniejszego regulaminu.  
§ 4 

 Zasady kwalifikacji uczestników 
 

1. Uczestnicy przed złożeniem dokumentów powinni zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i 
udziału we wsparciu w ramach Projektu. 

2. Nauczyciel może brać udział we wsparciu w ramach Projektu na podstawie wskazania przez 
Dyrektora, dokonującego weryfikacji zgodności prowadzonych przez Nauczyciela zadań z 
zakresem wsparcia realizowanego w ramach Projektu. 

3. Uczniowie są rekrutowani do projektu na podstawie odrębnego Regulaminu uczestnictwa 
uczniów w projekcie. 

4. Nauczyciel zobowiązany jest do złożenia Formularza zgłoszeniowego nauczyciela (składany przez 
Nauczyciela - Uczestnika raz na cały projekt), stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego 
regulaminu wraz z deklaracją uczestnictwa oraz oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie 
danych osobowych oraz Formularza zgłoszeniowego nauczyciela-uzupełnienie, stanowiącego 
Załącznik nr 4 do Regulaminu. 

5. Wszystkie dokumenty muszą być właściwie podpisane i opieczętowane. 
6. Dyrektor oraz Uczestnik-Nauczyciel potwierdza prawdziwość danych zawartych w dokumentach 

zgłoszeniowych. 
7. W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa lub Nauczyciel - Uczestnik dostarczy niekompletne lub 

niewłaściwie wypełnione dokumenty zgłoszeniowe, o których mowa w ust. 4 powyżej, 
dokumenty te podlegają uzupełnieniu w terminie 7 dni od dnia wezwania do ich uzupełnienia. 

8. Złożone przez Szkołę Podstawową i Nauczyciela - Uczestnika dokumenty zgłoszeniowe nie 
podlegają zwrotowi. 

9. Rekrutacja Nauczycieli - Uczestników prowadzona jest z uwzględnieniem potrzeby doskonalenia 
kompetencji (kryterium dostępu), pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
(70%) oraz wykorzystywaniem w pracy metod eksperymentu (30%). Dyrektor Szkoły oświadcza, 
że rekrutacja nauczycieli z danej szkoły uwzględniała powyższe kryteria. Wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu.  

10. Partnerstwo dołoży starań, aby – tam gdzie to możliwe – w grupie szkoleniowej znalazła się 
reprezentacja każdej płci, wynikająca ze struktury zatrudnienia w danej Szkole Podstawowej.  

11. W przypadku zainteresowania udziałem w danym wsparciu większej liczby nauczycieli, niż 
określona dla danego wsparcia maksymalna liczba uczestników, nauczyciele będą wpisywani na 
listę rezerwową – zgodnie z kolejnością zgłoszeń. 

12. W ramach projektu nauczycielom - uczestnikom zapewniony/-e zostaje/-ą: 

 bezpłatny udział w danej formie wsparcia, 

 bezpłatne materiały dydaktyczne (jeśli przewidziano w danej formie wsparcia zgodnie  
z wnioskiem o dofinansowanie Projektu). 



 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

St
ro

n
a4

 

13. Każdy Nauczyciel - Uczestnik zostanie powiadomiony o udziale w danej formie wsparcia, w tym 
o miejscu, terminie i programie zajęć przez Koordynatora Projektu po stronie danego Odbiorcy 
Wsparcia. 

14. Informacje dotyczące planowanych terminów i lokalizacji wsparcia, programów wsparcia, 
trenerów prowadzących wsparcie oraz wzory dokumentów zgłoszeniowych wymagane do 
wypełnienia przez Nauczycieli - Uczestników, będą przekazywane Koordynatorom Projektu po 
stronie Odbiorców Wsparcia przez zespół zarządzający projektem. 

15. Komplet dokumentów zgłoszeniowych, wypełnionych przez Uczestnika, powinien być przesłany 
w oryginale na adres biura Lidera Projektu – F5 Konsulting Sp. z o.o.,  
ul. Składowa 5, 61-897 Poznań. 

§ 5 
 

Zasady uczestnictwa we wsparciu 
 

1. Lider Projektu odpowiadający za zarządzanie administracyjne Projektem w porozumieniu z 
Koordynatorami Projektu po stronie Odbiorców Wsparcia będzie każdorazowo ustalał terminy 
oraz godziny realizacji poszczególnych zajęć. 

2. Nauczyciele - Uczestnicy są zobowiązani do wypełnienia wszelkich dokumentów związanych 
bezpośrednio z realizacją Projektu, w szczególności do wypełnienia ankiet oceny szkolenia, pre- 
i post-testów wiedzy, testów sprawdzających lub ankiet oraz podpisywania listy obecności, 
dokumentów poświadczających odbiór materiałów szkoleniowych, zaświadczenia o ukończeniu 
szkolenia. 

3. Uczestnicy, którzy zadeklarowali udział w projekcie zobowiązani są do udziału w zajęciach.  
4. Każdy Uczestnik ma prawo do: 

a) udziału we wsparciu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, 
b) zgłaszania uwag dotyczących zajęć oraz innych spraw organizacyjnych bezpośrednio 

trenerowi bądź Koordynatorowi Projektu po stronie Odbiorcy Wsparcia, 
c) otrzymania materiałów szkoleniowych do zajęć – zgodnie z postanowieniami wniosku o 

dofinansowanie Projektu, 
d) oceny organizacji i przebiegu zajęć, wykładowców za pomocą ankiet ewaluacyjnych, 
e) otrzymania zaświadczenia o odbyciu szkolenia 
f) wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, przekazanych Partnerstwu, zgodnie z 

Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 
926, ze zm. 

5. Nauczyciele - Uczestnicy zobowiązują się do punktualności oraz aktywnego uczestnictwa w 
zajęciach. 

6. Nauczyciele - Uczestnicy są zobowiązani do udziału we wszystkich dniach wsparcia w liczbie 
dni/godzin określonym każdorazowo w agendzie spotkania. W przypadku braku możliwości 
udziału w części szkolenia nauczyciel złoży oświadczenie wskazujące dzień i godziny szkolenia, w 
którym nie mógł wziąć udziału wraz z podaniem przyczyny nieobecności. 

7. W przypadku realizacji szkolenia poza siedzibą Szkoły, Partnerstwo dołoży wszelkich starań, aby 
szkolenia odbywały się jak najbliżej miejsca zatrudnienia Nauczycieli -Uczestników.  
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§ 6 
Zasady rezygnacji z uczestnictwa we wsparciu 

 
1. W przypadku braku możliwości uczestniczenia któregokolwiek ze wskazanych nauczycieli we 

wsparciu, Szkoła wyznaczy na jego miejsce zastępstwo. W przypadku braku osoby na zastępstwo 
Szkoła jest zobowiązana poinformować telefoniczne/mailowo o zaistniałym fakcie Partnera 
Wiodącego na 2 dni robocze przed rozpoczęciem pierwszego dnia wsparcia. 

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa we wsparciu w trakcie jego trwania, Nauczyciel - 
Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny 
rezygnacji. 

§ 7 
Zasady monitoringu 

 
1. Uczestnicy zobowiązani są do każdorazowego potwierdzenia swojej obecności na zajęciach 

własnoręcznym podpisem. 
2. Uczestnicy są zobowiązani do wypełnienia ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w 

Projekcie oraz po jego zakończeniu. 
3. Uczestnicy są zobowiązani do wypełnienia pre- i post-testów wiedzy oraz ankiet, a także, w 

przypadku ich wystąpienia, poddania się hospitacjom.  
4. Uczestnicy są zobowiązani do informowania Lidera Projektu o ewentualnych zmianach ich 

danych teleadresowych (tj. nazwisko, ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, 
województwo, powiat, telefon stacjonarny, telefon komórkowy oraz adres poczty 
elektronicznej). 

5. Informacje, o których mowa w punktach 1-4 będą wykorzystywane do wywiązania się przez 
Partnerstwo z obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu wobec Instytucji 
Zarządzającej. 
 

§ 8 
 Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin obowiązuje od 1 sierpnia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. 
2. Partner Wiodący zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, zgodnie  

z postanowieniami wniosku o dofinansowanie Projektu i umowy partnerskiej. 
3. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu. Regulamin można uzyskać wysyłając stosowną 

wiadomość na adres: jarogniew.podeszwa@f5.pl . 
4. W przypadkach sporów i zaistnienia sytuacji nieujętych w regulaminie decyzję ostateczną 

podejmuje Lider Projektu na podstawie założeń Projektu (w tym w szczególności zapisów umowy 
o dofinansowanie projektu, wniosku o dofinansowanie projektu  
i umowy partnerskiej) oraz wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego. 

 
 
Załączniki do Regulaminu 

1. Formularz zgłoszeniowy instytucji 
2. Wykaz szkoleń dla nauczycieli 
3. Formularz zgłoszeniowy nauczyciela 
4. Formularza zgłoszeniowego nauczyciela-uzupełnienie 

mailto:jarogniew

