
 

 

REGULAMIN PROJEKTU 

pn. ,,Szkoła nowych czasów- wykorzystanie multimediów w edukacji” 

RPWM.02.02.01-28-0029/19 

§ 1 - Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Szkoła nowych czasów - wykorzystanie 
multimediów w edukacji”, realizowanym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020, Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla 
gospodarki, Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji 
kluczowych uczniów, Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój 
kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe. 

2. Wnioskodawcą Projektu jest Gmina Janowiec Kościelny, Janowiec Kościelny 62, 13-111 Janowiec Kościelny, w imieniu 
której działa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym, Janowiec Kościelny 61, 13-111 Janowiec 
Kościelny, który pełni w projekcie funkcję Lidera. 

3. Projekt realizowany jest przez Wnioskodawcę - Lidera w partnerstwie z firmą SMART PROJECT INNOWACJA EDUKACJA 
Małgorzata Chojnowska. 

4. Biuro Projektu mieści się w Gminie Janowiec Kościelny, Janowiec Kościelny 62, 13-111 Janowiec Kościelny. 
5. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 
6. Okres realizacji Projektu: od 2021-05-03 do 2022-06-30. Okres realizacji może ulec zmianie. 
7. Obszar realizacji Projektu obejmuje 1 gminę województwa warmińsko-mazurskiego: Gmina Janowiec Kościelny. 
8. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące projektu będą umieszczane na stronie internetowej Szkoły oraz udzielane 

osobiście w Biurze Projektu lub telefonicznie. 
9. Nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie należy do 

kompetencji Kierownika Projektu. 

§ 2 - Definicje 

1. Projekt - przedsięwzięcie pn. „Szkoła nowych czasów - wykorzystanie multimediów w edukacji” realizowane przez 
Wnioskodawcę oraz Partnerów, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa RPWM.02.00.00 
Kadry dla gospodarki, Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój 
kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej 
na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe. 

2. Projektodawca/Wnioskodawca/Beneficjent - Gmina Janowiec Kościelny, Janowiec Kościelny 62, 13-111 Janowiec 
Kościelny 

3. Partner/Partnerzy - SMART PROJECT INNOWACJA EDUKACJA Małgorzata Chojnowska. 
4. Szkoła/SP – Szkoła Podstawowa z obszaru realizacji Projektu szczegółowo wymieniona w §3. 
5. Kandydat - osoba aplikująca o udział w Projekcie. 
6. Uczestnik Projektu/UP - osoba fizyczna, spełniająca warunki uczestnictwa w Projekcie, która została zakwalifikowana do 

udziału w Projekcie, podpisała deklarację uczestnictwa w Projekcie oraz rozpoczęła udział we wsparciu. 
7. Opiekun prawny - rodzic lub inna osoba, która na podstawie wyroku sądu opiekuńczego sprawuje opiekę nad uczniem. 

§ 3 - Uczestnicy Projektu 

1. Projekt skierowany jest do 44 uczniów (19 kobiet i 25 mężczyzn) oraz 20 nauczycieli (15 kobiet i 5 mężczyzn). 
2. W Projekcie mogą uczestniczyć wyłącznie nauczyciele oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu 

Kościelnym, Janowiec Kościelny 61, 13-111 Janowiec Kościelny 
3. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest złożenie wersji papierowej kompletu dokumentów 

rekrutacyjnych, zgodnie z zapisami § 4. 
4. W przypadku uczniów (osób niepełnoletnich) dokumenty rekrutacyjne wypełniają i podpisują ich prawni opiekunowie. 
5. Uczestnikiem Projektu staje się Kandydat, który został zakwalifikowany do udziału we wsparciu, podpisał deklarację 

uczestnictwa w Projekcie i rozpoczął udział we wsparciu. 

http://www.skk.instytutbs.eu/


 

§ 4 - Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja uczniów i nauczycieli zostanie przeprowadzona zgodnie z „Zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” oraz zgodnie z „Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn” w ramach 

Funduszy Unijnych na lata 2014-2020. 

2. Rekrutacja nauczycieli do udziału w poszczególnych formach wsparcia zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące 

kryteria (weryfikacja kryteriów zgodnie z §4 pkt. 4.1 i 4.2): 

2.1 Kryteria dostępu - wszystkie formy wsparcia: 

a) zatrudnienie w szkole objętej wsparciem, 

b) zamieszkanie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa warmińsko - mazurskiego. 

2.2 Kryteria pierwszeństwa (zasady punktacji): 

a) stopień awansu zawodowego: 

- nauczyciel stażysta - 4 pkt. 

- nauczyciel kontraktowy - 3 pkt. 

- nauczyciel mianowany - 2 pkt. 

- nauczyciel dyplomowany - 1 pkt. 

b) Niepełny etat 

- TAK - 1 pkt. 

- NIE – 0 pkt. 

c) Nauczyciel skorzystał z dowolnego doskonalenia zawodowego w Szkole Podstawowej w roku szkolnym 

2018/2019: 

- TAK - 0 pkt. 

- NIE – 5 pkt. 

d) Płeć: 

- mężczyzna – 10 pkt 

- kobieta – 5 pkt 

3. Rekrutacja uczniów do udziału w poszczególnych formach wsparcia zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące 

kryteria (weryfikacja kryteriów zgodnie z §4): 

3.1 Kryteria dostępu - wszystkie formy wsparcia: 

a) uczeń szkoły objętej wsparciem, 

b) zamieszkanie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa warmińsko - mazurskiego. 

3.2 Kryteria punktowe: 
a) Korzystający z pomocy materialnej – 1 pkt. 
b) Zachowanie co najmniej dobre – 1 pkt. 

W przypadku zgłoszenia się uczestników posiadających NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 1 zostaną oni przyjęci w pierwszej 
kolejności uzyskując automatycznie max liczbę pkt w procesie rekrutacji. Kwalifikacja uczniów z SPRiE2 następuje na 
podstawie nominacji przyznanej przez n-la na podstawie kwestionariuszy zawierających listy cech stwierdzonych u dzieci.  

4. Rekrutacja rodziców do udziału w poszczególnych formach wsparcia zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące 
kryteria (weryfikacja kryteriów zgodnie z §4): 
4.1 Kryteria dostępu: 
- rodzic/opiekun ucznia SP 
4.2   Kryteria punktowe: 
- rodzic dziecka o SPRiE – 1 pkt. 

1 Osoby z niepełnosprawnościami to osoby niepełnosprawne w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Potwierdzeniem statusu osoby niepełnosprawnej może być w szczególności orzeczenie o 
niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności oraz orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS i inne 
równoważne orzeczenia. Natomiast pozostałe osoby (np. osoba ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi) na potwierdzenie statusu osoby 
niepełnosprawnej mogą przedstawić inny niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, 
np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię. 
2 Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne - indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkoła i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532) 2013 r. (m.in.: orzeczenie, zaświadczenie, opinia, decyzja, wskazanie, wniosek 

rady pedagogicznej o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną). 

5. Nauczyciele mogą wziąć udział w kilku formach wsparcia. 

6. Uczniowie mogą wziąć udział w kilku formach wsparcia. 

7. Rekrutacja uczniów i nauczycieli zostanie przeprowadzona przez dyrektora Szkoły oraz wychowawców klas, przy 



 

jednoczesnym wsparciu kierownika projektu. 

8. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji stworzone zostaną listy podstawowe uczestników oraz listy rezerwowe. 

9. Listy rezerwowe zostaną utworzone w momencie nadwyżki kandydatów ponad możliwości szkoleniowe. 

10. Lista wybranych uczestników projektu będzie akceptowana przez Kierownika Projektu w oparciu o kryteria rekrutacyjne, 

na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych. 

11. Do projektu przystępują uczniowie z najwyższą liczbą punktów. 

12. Dopuszcza się tworzenie grup zróżnicowanych wiekowo. 

13. Liczba Nauczycieli i Uczniów w Projekcie zostanie ustalona z dyrektorem Szkoły zgodnie z możliwościami logistycznymi i 

organizacyjnymi szkoły oraz w oparciu o wstępne deklaracje przekazane na etapie projektowania wniosku o 

dofinansowanie. 

14. Warunkiem objęcia wsparciem w Projekcie jest: 

14.1 spełnienie warunków formalnych, w szczególności kryteriów zawartych w § 3 pkt. 2 i 3 niniejszego Regulaminu. 
14.2 wypełnienie i dostarczenie poprawnie wypełnionych następujących dokumentów: 

W przypadku nauczycieli: 

- Formularz zgłoszeniowy nauczyciela - załącznik nr 1 do Regulaminu, 

- Deklaracja uczestnictwa nauczyciela w Projekcie - załącznik nr 2 do Regulaminu, 
- Oświadczenie Uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych - załącznik nr 3 do Regulaminu. 
- Umowa uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 4 do Regulaminu 
- Zaświadczenie o zatrudnieniu nauczyciela – załącznik nr 5 do Regulaminu 

W przypadku uczniów: 
- Formularz zgłoszeniowy ucznia - załącznik nr 7 do Regulaminu 
- Deklaracja uczestnictwa ucznia w Projekcie/Zgoda prawnego opiekuna ucznia na jego uczestnictwo w Projekcie 

załącznik nr 8 do Regulaminu 
- Oświadczenie opiekuna prawnego Uczestnika Projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 9 do 

Regulaminu. 
W przypadku rodziców: 

- Formularz zgłoszeniowy rodzica - załącznik nr 11 do Regulaminu, 

- Deklaracja uczestnictwa rodzica w Projekcie - załącznik nr 12 do Regulaminu, 
- Oświadczenie Uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych - załącznik nr 13 do Regulaminu. 

15. Wzory dokumentów rekrutacyjnych są dostępne na stronie internetowej Szkoły oraz w Biurze Projektu. 
16. Podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne, aczkolwiek uczestnicy mają świadomość, że odmowa 

podania danych osobowych oraz brak zgody na ich przetwarzanie są równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa w 
Projekcie. 

17. Złożone przez Kandydatów dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 

§ 5 - Zasady uczestnictwa w Projekcie 

1. W ramach udziału w projekcie Uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia: 
1.1. Nauczyciele: 
a) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form 

organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 

- wymiar: 5 spotkań x 8 godzin 

- planowana liczba grup szkoleniowych: 1 

- planowana liczba uczestników: 9 
b) Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie indywidualizacji -kompleksowy 

program wspomagający: 

- wymiar: 5 spotkań x 8 godzin 

- planowana liczba grup szkoleniowych: 1 

- planowana liczba uczestników: 6 
c) Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie eksperymentu: 

- wymiar: 5 spotkań x 8 godzin 

- planowana liczba grup szkoleniowych: 1 

- planowana liczba uczestników: 3 
d) Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli: 

- wymiar: 5 spotkań x 8 godzin 

- planowana liczba grup szkoleniowych: 1 

- planowana liczba uczestników: 7 
e) Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie pracy z klockami typu Lego: 



 

- wymiar: 1 spotkanie x 4 godziny 

- planowana liczba grup szkoleniowych: 1 

- planowana liczba uczestników: 3 
Ponadto, nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniami wezmą udział w superwizjach indywidualnych. 
Nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia 20 godzin lekcyjnych zajęć pozaprojektowych z wykorzystaniem 
nowych kwalifikacji kompetencji. 

1.2. Uczniowie: 
a) Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie posługiwania się językiem obcym: 

- wymiar: 30 godzin 

- planowana liczba grup szkoleniowych: 1 

- planowana liczba uczestników: 10 
b) Wsparcie uczniów z SPRiE w tym ucznia młodszego - kompleksowy program wspomagający: 

- wymiar: 30 godzin na osobę 

- planowana liczba grup szkoleniowych: brak grup – zajęcia indywidualne 

- planowana liczba uczestników: 2 
c) Realizacja dodatkowych zajęć dla dzieci w zakresie eksperymentu: 

- wymiar: 60 godzin 

- planowana liczba grup szkoleniowych: 1 

- planowana liczba uczestników: 10 
d) Zajęcia dla dzieci ICT: 

- wymiar: 60 godzin 

- planowana liczba grup szkoleniowych: 1 

- planowana liczba uczestników: 12 
e) Realizacja dodatkowych zajęć w zakresie ICT z wykorzystaniem klocków typu Lego: 

- wymiar: 20 godzin 
- planowana liczba grup szkoleniowych: 1 
- planowana liczba uczestników: 10 

1.3. Rodzice 
a) Konferencja szkolna dla rodziców: 

- wymiar: 4 godziny 
- liczba osób: 40 
 

2. Terminy poszczególnych spotkań zostaną określone w porozumieniu Biura Projektu ze wszystkimi podmiotami biorącymi 
udział w działaniach projektowych. 

3. Nauczyciele oraz uczniowie otrzymają podczas grupowych spotkań materiały szkoleniowe oraz catering/posiłki 
regeneracyjne. 

4. Każdy Uczestnik Projektu zobowiązany jest do pełnego uczestnictwa w wymienionych wyżej formach wsparcia oraz do 
uczestnictwa w procesie ewaluacji. 

5. Minimalny poziom frekwencji na poszczególnych zajęciach uprawniający do uzyskania zaświadczenia/certyfikatu/dyplomu 
wynosi 80% zajęć. Minimalny poziom frekwencji liczony jest dla każdej formy wsparcia oddzielnie. 

6. Pełnoletni Uczestnicy Projektu (Nauczyciele) są zobowiązaniu do potwierdzania każdorazowo swojego uczestnictwa we 
wsparciu osobistym podpisem na liście obecności. Potwierdzenia obecności ucznia (osoby niepełnoletniej) na zajęciach 
dokonuje osoba prowadząca zajęcia. 

7. Wnioskodawca dopuszcza usprawiedliwione nieobecności Uczestnika Projektu spowodowane chorobą lub ważnymi 

sytuacjami/zdarzeniami losowymi lub działaniem siły wyższej. W powyższej sytuacji podstawą usprawiedliwienia 

nieobecności będzie: 

- kserokopia zwolnienia lekarskiego potwierdzona za zgodność z oryginałem, 

- w przypadku braku zwolnienia - pisemne wyjaśnienie przyczyn nieobecności. 

8. Szkoła otrzyma wyposażenie pracowni fizyki i chemii do pracy metodą eksperymentu oraz pozostałe wyposażenie 
niezbędne do prowadzenia przewidzianych w Projekcie zajęć. 

§ 5 - Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie 

1. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z uczestnictwa w projekcie w trakcie realizacji, zobowiązany jest on do 

złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji. Jeżeli rezygnacja nastąpi przed rozpoczęciem 

szkoleń, dyrekcja szkoły jest zobowiązana do wytypowania kolejnej osoby (nauczyciela lub ucznia) z listy rezerwowej, która 

zrealizuje resztę działań projektowych zaplanowanych dla Uczestnika. 

2. W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji jest wypadek losowy (zdarzenie losowe powodujące szkodę majątkową, utratę 



 

zdrowia lub zdolności do pracy), Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia potwierdzającą ten fakt 

dokumentację. 

§ 6 - Monitoring 

1. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do wypełnienia ankiet (kwestionariuszy) monitorujących na końcu uczestnictwa w 

Projekcie. 

2. Uczestnik Projektu może wyrazić zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego na fotografiach 

wykonanych podczas realizacji Projektu, a także na umieszczenie ich na stronie internetowej Projektu, w raportach z 

realizacji Projektu oraz innych materiałach promocyjno-informacyjnych dotyczących realizowanego Projektu. Zgody na 

wykorzystanie wizerunku udziela Uczestnik Projektu (w przypadku nauczycieli i rodziców) lub jego opiekun prawny (w 

przypadku uczniów). Wzór zgody na przetwarzanie wizerunku nauczyciela stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu projektu, 

Wzór zgody na przetwarzanie wizerunku rodzica stanowi załącznik nr 14 do Regulaminu projektu natomiast wzór zgody 

na przetwarzanie wizerunku ucznia stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu projektu. 

3. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do informowania Projektodawcy o ewentualnych zmianach istotnych danych 

osobowych np. zmiana nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania. 

4. Szkoła zobowiązuje się do oznakowania pomieszczeń, w których będą realizowane zajęcia w ramach Projektu zgodnie z 
aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO WM 2014-2020 (Projektodawca udostępni 
materiały do oznakowania pomieszczeń). 

5. Szkoła zobowiązuje się do umieszczenia linku do strony internetowej Projektu na stronie internetowej szkoły. 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Projektodawcę. Projektodawca zastrzega sobie prawo 

zmiany Regulaminu na każdym etapie realizacji projektu. 

3. Regulamin Projektu jest udostępniony do wglądu w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu. 

4. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. 

5. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia w ramach Projektu oraz o zmianach Regulaminu UP zostaną 
poinformowani za pośrednictwem strony internetowej Szkoły i dziennika elektronicznego. 

http://www.skk.instytutbs.eu/

