
 

 

 
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Twórczy nauczyciel – skuteczny wychowawca II” 
 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Projekt „Twórczy nauczyciel – skuteczny wychowawca II” jest realizowany przez Polskie 

Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki w ramach Działania 9.4. 

Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. Projekt jest współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Niniejszy regulamin określa: 

– kryteria uczestnictwa w Projekcie; 

– zasady organizacji poszczególnych działań w ramach Projektu; 

– prawa i obowiązki Uczestników Projektu. 

3. Projekt jest realizowany od dnia 01.08.2013 r. do dnia 30.06.2015 r. na terenie województwa 

podlaskiego. 

4. Celem głównym projektu jest podwyższenie kwalifikacji zgodnie z regionalną polityką edukacyjną 

633 nauczycielek i 70 nauczycieli z województwa podlaskiego. 

5. Projekt zakłada wyłącznie doskonalenie nauczycieli w krótkich formach, tj. warsztaty 40 godzinne. 

§ 2 

Słownik pojęć 

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 

1. Realizator projektu – Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział 

Białostocki 

2. Placówka zgłaszająca – instytucja dokonująca zgłoszenia (szkoła/przedszkole/organ 

prowadzący/kilka szkół lub przedszkoli) 

3. Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie 

4. Projekt – projekt „Twórczy nauczyciel – skuteczny wychowawca II” 

5. Koordynator Projektu – osoba zarządzająca Projektem 

§ 3 

Zakres wsparcia 

1. Czas warsztatów – 5 dni x 8 godz. na przestrzeni nie więcej niż 6 miesięcy ustalany indywidulanie  

z Placówką zgłaszającą. 

2. Harmonogram cyklu 40 godzinnych warsztatów zostanie ustalony z Placówką zgłaszającą. 



 

 

3. Każda placówka indywidualnie w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby nauczycieli dobiera 

tematykę szkoleń w ramach dwóch obszarów tematycznych (min. 2 warsztaty z każdego obszaru): 

1. Obszar tematyczny - Efektywne uczenie się i nauczanie 

2. Obszar tematyczny - Wychowanie i profilaktyka społeczna w szkole 

4.  Szczegółową tematykę warsztatów zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

§ 4 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

W Projekcie mogą uczestniczyć nauczyciele i pracownicy pedagogiczni przedszkoli, szkół i placówek 

oświatowych zatrudnieni w administracji publicznej oraz w organizacjach pozarządowych  

z województwa podlaskiego zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji, w szczególności placówki  

z trenów wiejskich (30%) oraz placówki, które nie brały udziału w I edycji projektu.  

§ 5  

Procedury rekrutacji 

1.  W celu sprawnego przebiegu rekrutacji nabór uczestników prowadzony jest przez Biuro Projektu 

wg ściśle określonych kryteriów. 

2.  Procedurę rekrutacji prowadzi Komisja rekrutacyjna powołana przez Realizatora projektu. 

3. Procedura rekrutacji na warsztaty odbywa się w sposób ciągły zgodnie z harmonogramem 

projektu.  

4. Podczas rekrutacji wstępnej Komisja zweryfikuje kwalifikowalność kandydatów do udziału  

w projekcie biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

a) Dostarczenie przez Placówkę zgłaszającą Karty zgłoszenia placówki do udziału w projekcie (e-

mailem/faxem, pocztą lub osobiście);  

b) Zrekrutowanie przez Placówkę zgłaszającą na warsztaty 12 nauczycieli (dopuszcza się możliwość 

łączenia grupy nauczycieli z więcej niż jednej placówki); 

c) Dostarczenia do Biura projektu wypełnionych indywidualnych Kart zgłoszeniowych składających się 

z oświadczenia uczestnika projektu oraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu wydelegowanych  na 

warsztaty nauczycieli.  

5. Kolejność zgłoszeń – decyduje data wpływu Karty zgłoszenia placówki do Biura projektu. 

6. Na podstawie dostarczonych kart zgłoszeniowych oraz ich analizy Komisja rekrutacyjna podejmie 

decyzję o zakwalifikowaniu się lub odrzuceniu kandydata na uczestnika projektu. 

7. Placówki zostaną poinformowane o wynikach kwalifikacji kandydatów do udziału w projekcie 

telefonicznie i mailowo. 

8.  Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i wiążąca. 



 

 

9. Regulamin oraz Karty zgłoszeniowe można pobrać w Biurze projektu lub na stronie internetowej 

www.klanzabialystok.pl  

10. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe w oryginale należy przesłać pocztą lub 

dostarczyć na adres Biura projektu ul. Dąbrowskiego 24, 15-872  Białystok od poniedziałku do piątku 

w godz. od 8.00 do 16.00. 

11. Ostateczną listę uczestników warsztatów prosimy o przesłanie w wersji elektronicznej w pliku 

word na e-mail bialystok.projekty@klanza.org.pl. 

§ 6 

Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Uczestnik Projektu uprawniony jest do otrzymania bezpłatnych materiałów szkoleniowych  

i dydaktycznych oraz wyżywienia w czasie trwania zajęć. 

2.  Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

- wypełnienia deklaracji uczestnictwa w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie; 

– regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w całym cyklu 40 godzinnych warsztatów, 

zgodnie z przyjętym harmonogramem; 

–   wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych w czasie trwania warsztatów; 

–   potwierdzania swojego udziału każdorazowo własnoręcznym podpisem na liście obecności; 

– wcześniejszego powiadamiania (w formie pisemnej, e-mailowej, telefonicznej lub faxem) 

organizatorów warsztatów o nieobecnościach usprawiedliwionych – spowodowanych chorobą lub 

ważnymi sytuacjami losowymi (każdorazowa nieobecność na zajęciach powinna być niezwłocznie 

usprawiedliwiona przez Uczestnika Projektu poprzez okazanie stosownego dokumentu); 

–  wypełniania testu wiedzy przed i po zakończonym cyklu warsztatów (wymagany poziom zaliczenia 

70%); 

3. Aby otrzymać zaświadczenie ukończenia warsztatów Uczestnik Projektu zobowiązany jest do 

uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć z cyklu warsztatów ( czyli obowiązkowe jest 32 h 

dydaktycznych). 

6. Uczestnicy Projektu mają możliwość rezygnacji z udziału w projekcie z powodu choroby lub 

ważnych przyczyn losowych.  

§ 7 

Zasady monitoringu Uczestników Projektu 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności oraz ankiet oceniających zajęcia 

prowadzone w ramach Projektu. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać dane niezbędne Projektodawcy do wypełnienia 

kwestionariusza PEFS. 

http://www.klanzabialystok.pl/


 

 

3. Uczestnik Projektu już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co poświadcza 

osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych. 

4. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 3 przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu, 

kontroli i ewaluacji projektu. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2013 roku. 

2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o każdorazowej zmianie 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu. 

3. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Projektu. 

4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane  

w niniejszym Regulaminie, pozostaje w kwestii Koordynatora Projektu. 

5. Od decyzji Koordynatora Projektu przysługuje odwołanie do Zarządu Projektodawcy. 

6. Wszystkie informacje dotyczące realizacji Projektu dostępne są na stronie internetowej PSPiA 

KLANZA Oddział Białostocki http://www.klanza.bialystok.pl/ oraz w Biurze Projektu, przy  

ul. Dąbrowskiego 24 w Białymstoku, tel./fax 85 651 04 47, kom. 795 154 129.   

http://www.klanza.bialystok.pl/

