
   

     

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: 

„Uczyć się każdy chce - nowe kompetencje kadry zarządzającej oraz nauczycieli  

z terenów wiejskich gmin: Łomża, Piątnica oraz Miastkowo” 

o nr WND-POKL.09.05.00-20-D33/13 

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy 

edukacyjne na obszarach wiejskich,  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

Słownik pojęć: 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

Beneficjent/Lider Projektu – Stowarzyszenie „Sąsiedzi”  w  Łomży (Sąsiedzi),  

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża 

Partner Projekt – Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c. (LCE),  

ul. Wyszyńskiego 6 lok. 44, 18-400 Łomża 

Biuro Projektu - ul. Wyszyńskiego 6 lok. 44, 18 -400 Łomża 

Strona internetowa Lidera - www.lgd-sasiedzi.pl  

Strona internetowa Partnera -www.zdammature.pl  

Kandydat/ka - osoba uprawniona do udziału w projekcie, która złoży w biurze projektu 

poprawnie wypełnioną i podpisaną dokumentację rekrutacyjną. 

Osoba bezrobotna - osoba zarejestrowana we właściwym co do miejsca zamieszkania 

Powiatowym Urzędzie Pracy. 

Osoba długotrwale bezrobotna - osoba pozostająca w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy 

łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat. 

Osoba nieaktywna zawodowo - osoba pozostająca bez zatrudnienia, niewykonująca innej 

pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. 

Nauczyciel – osoba zatrudniona w szkole/placówce oświatowej na stanowisku nauczyciela. 

                  

http://www.lgd-sasiedzi.pl/
http://www.zdammature.pl/
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Kadra zarządzająca – osoba zatrudniona w szkole/placówce oświatowej na stanowisku 

kadry zarządzającej, tj. dyrektor, z-ca dyrektora szkoły/ placówki oświatowej bądź osoba - 

nauczyciel, przygotowujący się do objęcia funkcji dyrektora szkoły/ placówki oświatowej. 

Uczestnik/czka projektu - kandydat/ka, który/a został/a zakwalifikowany/a do udziału  

w projekcie zgodnie z zasadami wynikającymi z regulaminu rekrutacji uczestników/czek. 

Komisja rekrutacyjna - zespół, w którego skład wchodzą: Kadra projektu  

oraz przedstawiciele Lidera i  Partnera w projekcie. 

Uczestnik rezerwowy - osoba fizyczna mieszkająca na terenie gminy Łomża, Piątnica i 

Miastkowo, spełniająca kryteria dostępu do udziału w projekcie, nie wybrana w procedurze 

rekrutacyjnej, posiadająca prawo wejścia na listę podstawową w przypadku zwolnienia się 

miejsca na tej liście. 

Lista podstawowa - lista uczestników projektu. 

Lista rezerwowa - lista uczestników rezerwowych projektu. 

 

§ 1 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji Kandydatów/ek na Uczestników/czki 

projektu  pn. „Uczyć się każdy chce - nowe kompetencje kadry zarządzającej oraz 

nauczycieli z terenów wiejskich gmin: Łomża, Piątnica oraz Miastkowo”. 

2. Projekt pn. „Uczyć się każdy chce - nowe kompetencje kadry zarządzającej oraz 

nauczycieli z terenów wiejskich gmin: Łomża, Piątnica oraz Miastkowo” 

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, realizowany przez Stowarzyszenie „Sąsiedzi” w Łomży  

w partnerstwie LOGOS Centrum Edukacyjnym Jan Romańczuk Tomasz Wysocki s.c.  

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu 

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne 

inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 

3. Głównym celem projektu jest: Pobudzenie aktywności kadry zarządzającej  

i nauczycieli ze szkół wiejskich z Gminy Łomża, Piątnica oraz Miastkowo w zakresie 

tworzenia inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji, poziomu wykształcenia 

oraz integracji społecznej poprzez dostosowanie kwalifikacji z zakresu coachingu i/lub 

wykorzystania technologii ICT w procesie nauczania i/lub E-nauczania wśród 30 UP 

(18K i 12M) do końca IX 2014r. 
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4. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez organizację kursów: 

a) Kurs doskonalący- Coaching jako innowacyjna metoda zarządzania placówką 

oświatową. 

b) Kurs doskonalący- Wykorzystanie nowoczesnych technologii ICT w procesie 

nauczania. 

c) Kurs doskonalący: E-nauczanie - czyli jak atrakcyjnie i skutecznie uczyć, 

korzystając z nowoczesnych technologii. 

Kursy prowadzone są w 3 grupach 10-cio osobowych. Każda grupa szkoleniowa 

zrealizuje 60 godzin zajęć: 12 dni x 5 godzin dziennie. 

5. Projekt jest realizowany w okresie 01.04.2014 - 30.09.2014. 

 

§ 2 

 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby fizyczne, nauczyciele oraz kadra 

zarządzająca szkłami/ placówkami oświatowymi z terenów wiejskich gmin: Łomża, 

Piątnica oraz Miastkowo. 

2. Osoby dorosłe, w wieku 18-64 lat, które w niskim stopniu uczestniczą  

w kształceniu przez całe życie i z własnej inicjatywą chcą podnieść swoje kwalifikacje. 

 

§ 3 

 

ZASADY NABORU UCZESTNIKÓW  

1. Nabór prowadzony będzie do dnia 15.05.2014r. lub do osiągnięcia co najmniej 

wymaganej liczby uczestników. 

2. W przypadku braku wystarczającej liczby osób zakwalifikowanych Beneficjent 

zastrzega sobie prawo do dokonania dodatkowego naboru. Informacja o dodatkowym 

naborze umieszczona zostanie na stronie internetowej Lidera, Partnera  oraz w Biurze 

Projektu. 

3. Podstawą do rejestracji jest formularz zgłoszenia uczestnictwa w projekcie, który 

można otrzymać w biurze Projektu oraz ma stronach  - www.lgd-sasiedzi.pl  

lub www.zdammature.pl  

3. Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby które dotychczas nie korzystały  

ze szkoleń współfinansowanych w ramach POKL. 

http://www.lgd-sasiedzi.pl/
http://www.zdammature.pl/
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4. Osoby preferowane: Pierwszeństwo w rekrutacji będą mieli nauczyciele/ kadra 

zarządzająca szkołami/ placówkami oświatowymi, którzy do tej pory nie uczestniczyli 

w kursach i szkoleniach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz którzy zatrudnieni są  

w szkołach placówkach oświatowych w których skład rady pedagogicznej nie 

przekracza 6 osób. 

5. Kandydat/ka w ramach rekrutacji może złożyć tylko jeden zestaw dokumentów 

rekrutacyjnych na wybrany przez siebie kurs. 

6. Dokumenty rekrutacyjne powinny zostać złożone osobiście w biurze Projektu  

lub wysłane pocztą w okresie naboru. W przypadku wysłania dokumentów 

rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty liczy się data stempla pocztowego. 

Dokumenty, które wpłyną za pośrednictwem poczty do Biura Projektu później niż do 

dnia 15.05.2014r. nie zostaną rozpatrzone, chyba, że Beneficjent przedłuży proces 

rekrutacji. 

7. Dokumenty rekrutacyjne: 

• Załącznik nr 1 - Formularz uczestnictwa w projekcie. 

• Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu. 

• Załącznik nr 3 – Deklaracja dobrowolności uczestnictwa w projekcie. 

8. Proces rekrutacji prowadzony będzie przez komisję rekrutacyjną, w skład której 

wchodzą przedstawiciele Lidera jak i Partnera Projektu w oparciu o ocenę złożonych 

formularzy rekrutacyjnych pod względem formalnym i merytorycznym. 

9. Komisja rekrutacyjna sporządzi listę podstawową i rezerwową osób 

zakwalifikowanych do udziału w projekcie. 

10. O wyniku rekrutacji Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. 

11. Zakwalifikowane osoby podpiszą deklaracje uczestnictwa w projekcie, która stanowi 

Załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu rekrutacji. 

 

 

§ 4 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do systematycznego uczestnictwa  

na zakwalifikowany kurs na poziomie frekwencji co najmniej 80%. 

2. Uczestnicy kursów otrzymają komplet materiałów szkoleniowych oraz będą mogli 

korzystać z bezpłatnego cateringu. 
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3. Uczestnicy mają możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu na kurs. 

Wyliczenie kosztów przejazdu nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia,  

do wysokości najniżej ceny biletu na danej trasie. 

4. Uczestnik zobowiązuje się do ukończenia wybranego i rozpoczętego kursu pod 

rygorem zwrotu kosztów wartości całego szkolenia. 

5. Uczestnik zobowiązuje się poddawać testom wiedzy, ankietom ewaluacyjnym  

jak również podpisywania list obecności oraz innych dokumentów wskazanych przez 

Beneficjenta Projektu. 

 

§ 5 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do udzielania instytucjom zaangażowanym  

w realizację Projektu niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli  

i ewaluacji Projektu. 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą 

w życie z dniem zatwierdzenia zmienionego regulaminu. 

 

 

 

…………………………………. 

         miejscowość i data 

 

 

Lider Projektu: 

 

………………………………… 

 

 

Partner Projektu: 

………………………………… 


