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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

WSPÓŁPRACUJĄCYCH W RAMACH „BIALSKIEJ SZKOŁY ĆWICZEŃ” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Projekt pt. „Bialska Szkoła Ćwiczeń”, nr POWR.02.10.00-00-3006/20 jest realizowany przez 

Gminę Miejską Biała Podlaska w partnerstwie z Lubelskim Samorządowym Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie oraz Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w 

Siedlcach  i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

2. Biuro projektu mieści się w siedzibie: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej 

w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska.  

3. Okres realizacji projektu: 01.09.2020– 31.08.2022.  

4. Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych 

nauczycieli/nauczycielek powiatu bialskiego, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i 

form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych 

i uniwersalnych, w wyniku stworzenia i prowadzenia Bialskiej Szkoły Ćwiczeń, w okresie 

01.09.2020-31.08.2022r.  

5. Udział w projekcie jest nieodpłatny.  

6. Niniejszy regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa w szczególności zasady, 

warunki, okres i tryb prowadzenia naboru szkół współpracujących w ramach utworzonej 

w Szkole Podstawowej nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Białej Podlaskiej szkoły ćwiczeń.  

7. Udział szkół współpracujących w projekcie ma na celu udzielenie wsparcia praktycznego 

szkołom, nauczycielom/nauczycielkom i studentom/studentkom w czterech obszarach: 

matematycznym, przyrodniczym, informatycznym i nauki języka obcego. 

8. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w Regulaminie należy 

do kompetencji Kierownika Projektu.  

II. SŁOWNICZEK 

Użyte w Regulaminie pojęcia i skróty oznaczają:  

LIDER – Gminę Miejską Biała Podlaska, organ prowadzący Szkołę Podstawową nr 9 im. Świętej 

Jadwigi Królowej (SP9). 

PROJEKT – „Bialska Szkoła Ćwiczeń”. 

REGULAMIN –regulamin rekrutacji i uczestnictwa w w/w projekcie. 

BIURO PROJEKTU - Biuro projektu w Szkole Podstawowej nr 9. 

PARTNERZY – Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, Uniwersytet 

Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. 

WNIOSKODAWCA – to podstawowa szkoła publiczna, której siedziba znajduje się na terenie miasta 

lub gminy Biała Podlaska, na terenach wiejskich i miejskich w tym szkoły specjalne, aplikująca do 

udziału w projekcie jako szkoła współpracująca.  
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UCZESTNIK/UCZESTNICZKA PROJEKTU – nauczyciel/nauczycielka szkoły współpracującej 

nauczający/a w klasach I-III lub nauczający/a w klasach IV-VIII informatyki, języka obcego, 

matematyki, przedmiotów z obszaru przyrody tj. przyrody, biologii, geografii, fizyki, chemii, dyrektor, 

wicedyrektor szkoły współpracującej oraz studenci kierunków pedagogicznych. 

III. WARUNKI ORAZ TRYB APLIKOWANIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Przeprowadzenie procesu naboru szkół podstawowych do udziału w projekcie odbędzie się  

w formie otwartego konkursu, który przeprowadzony zostanie zgodnie z zasadą bezstronności 

i przejrzystości.  

2. Przed przystąpieniem do wypełniania formularza aplikacyjnego należy zapoznać się z zasadami 

zawartymi i w niniejszym Regulaminie. Złożenie wniosku oznacza akceptację zasad w nim 

zawartych.  

3. Nabór ogłasza Lider – Gminę Miejską Biała Podlaska. Ogłoszenie o konkursie ukaże się w na 

stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej, w zakładce Bialska 

Szkoła Ćwiczeń. Lider udostępni całą dokumentację konkursową tj. regulamin, dokumenty 

rekrutacyjne dla instytucji i dla uczestników indywidualnych.  

4. W przypadku małej liczby wniosków aplikacyjnych (mniej niż 7) dopuszcza się możliwość 

przeprowadzenia naboru uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

5. Szkoły podstawowe aplikujące o udział w projekcie zobowiązane są do 

 złożenia osobiście lub za pomocą Poczty Polskiej lub kurierem wypełnionej, kompletnej 

dokumentacji tj.: formularza wniosku aplikacyjnego i porozumienia (zał. 1, 1a), 

formularza zgłoszeniowego (zał. 2), deklaracji uczestnictwa (zał. 3, 3a), oświadczenia 

(zał. 4) w formie pisemnej w siedzibie biura projektu tj. pod adresem: Szkoła 

Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej ul. 

Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska 

 do wypełnienia przez każdą z osób oddelegowanych przez aplikującą szkołę do udziału 

w projekcie testu elektronicznego udostępnionego na stronie SP9 w zakładce Bialskiej 

Szkoły Ćwiczeń.  

6. Dokumentację konkursową należy złożyć w terminie do 25.09.2020r. - decyduje data wpływu. 

7. Wnioski aplikacyjne otrzymane po terminie lub przesłane na niewłaściwy adres nie będą 

rozpatrywane i zostaną odesłane do podmiotów aplikujących. 

8. Złożone poprawnie i terminowo wnioski oceni Komisja Konkursowa składająca się koordynatora 

szkoły ćwiczeń, dyrektora szkoły ćwiczeń i kierownika projektu 

9. Lista rankingowa zostanie opublikowana na stronie internetowej SP9 do 30.09.2020r. 

10. W przypadku zgłoszenia się większej liczby szkół stworzona zostanie lista rezerwowa, która 

stanowić będzie uzupełnienie listy podstawowej.  

11. Wnioskodawcom, którzy nie zgodzą się z wynikami oceny Komisji Konkursowej będzie 

przysługiwało prawo odwołania w trybie wskazanym w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa            

w projekcie.  

IV. KRYTERIA WYBORU SZKÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH 

1. W projekcie planowany jest udział publicznych szkół podstawowych z terenu miasta, gminy Biała 

Podlaska zainteresowanych uczestnictwem w formach wsparcia dla nauczycieli/nauczycielek i 

dyrektorów przewidzianych w ramach projektu „Bialska Szkoła Ćwiczeń”. 

2. Na etapie aplikowania o dofinansowanie wnioskodawca nawiązał współpracę z dwoma szkołami 

z gminy wiejskiej Biała Podlaska oraz ze szkołą specjalną z terenu Miasta Biała Podlaska, które 
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mają pierwszeństwo do udziału w działaniach projektowych. Szkoły te zobowiązane są do 

potwierdzenia udziału w projekcie i uzupełnienia dokumentacji rekrutacyjnej. 

3. Spośród szkół aplikujących do udziału w projekcie wybranych zostanie 7 szkół współpracujących 

z 49 nauczycielami/ nauczycielkami -uczestnikami projektu. 

4. Kryteria formalne uczestnictwa szkół w projekcie: 

 Wnioskodawca jest publiczną szkołą podstawową z terenu miasta lub gminy Biała Podlaska (w 

tym szkoły specjalne).  

 Wnioskodawca zapewni w czasie trwania projektu uczestnictwo łącznie 7 nauczycieli/ek 

z obszarów przedmiotowych: informatyki, języka obcego, matematyki, przedmiotów z obszaru 

przyrody, tj. przyrody, biologii, geografii, fizyki, chemii uczących w klasach I- VIII. 

 Nie jest planowane zamknięcie szkoły w latach 2020/2021, 2021/2022. 

 W procesie rekrutacji zweryfikowane zostaną wiedza i doświadczenie uczestników/czek w 

zakresie funkcjonowania szkół w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów. Weryfikacja ta 

odbywać się będzie w oparciu o elektroniczny test udostępniony na stronie internetowej 

Bialskiej Szkoły Ćwiczeń. Każda szkoła zainteresowana udziałem w projekcie zobowiązana 

będzie do wypełnienia testów przez każdą z osób oddelegowanych przez tą szkołę do projektu. 

W ramach kryteriów rekrutacji pod uwagę brane będą: 

o Stanowisko/funkcja ( zgodnie z opisem grupy docelowej w projekcie) 

o Kompetencje (weryfikacja w odniesieniu do tematyki wsparcia, test oceniać będzie 

poziom w skali 1-5, im niższy wynik tym wyższe miejsce na liście rekrutacyjnej) 

o Doświadczenie w pracy dydaktycznej (jak wyżej). 

5. Procedura oceny wniosków aplikacyjnych:  

 Każdy złożony wniosek musi spełniać kryteria formalne, które zostały wymienione w rozdziale 

IV. pkt 4.  

 Ocena formalna polega na sprawdzeniu przez Komisję Konkursową kompletności, 

poprawności i terminowości złożonych dokumentów od podmiotów aplikujących 

o uczestnictwo w projekcie.  

 Wnioski spełniające warunki formalne zakwalifikowane zostaną do projektu w oparciu o listę 

rankingową wnioskodawców zgodnie z datą i godziną wpływu wniosku.  

 Lider zastrzega, iż do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie siedem szkół, w tym 

zrekrutowane na etapie aplikowania dwie szkoły z terenów wiejskich, jedna szkoła 

integracyjna/specjalna, co wynika z założeń obligatoryjnych projektu oraz 4 szkoły zajmujące 

najwyższe miejsca na liście rankingowej.  

6. Procedura odwoławcza: 

 Lider projektu przewiduje możliwość odwołania od oceny wniosków pisemnie, w terminie do 

7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu wyników konkursu. Komisja Konkursowa rozpatrzy 

odwołanie w terminie 7 dni kalendarzowych i poinformuje wnioskodawcę o wyniku jej 

rozpatrzenia w formie pisemnej. 

 Odwołania należy składać pisemnie na adres biura projektu. W przypadku drogi pocztowej 

decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data 

wpływu. Odwołania złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

 

V. PRZYSTĄPIENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Wyłonieni w procesie rekrutacji Wnioskodawcy zaproszeni zostaną do udziału w projekcie 

i podpisania porozumień o współpracy.  
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2. W ramach podpisanych porozumień, do projektu przystąpią nauczyciele/nauczycielki 

wyłonionych szkół współpracujących podpisując indywidualne deklaracje uczestnictwa w 

projekcie oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby realizacji projektu.  

3. Nauczyciele/nauczycielki przystępując do projektu deklarują chęć uczestnictwa w całej 

zaplanowanej ścieżce wsparcia. 

4. W projekcie mogą wziąć udział studenci/studentki kierunków pedagogicznych głównie z czterech 

obszarów objętych wsparcie. Warunkiem do wzięcia udziału w projekcie przez studentów/ki jest 

złożenie przez nich formularza zgłoszeniowego (zał. 2) i podpisanie imiennej deklaracji 

przystąpienia stanowiącej (zał. 3b) do niniejszego Regulaminu oraz podpisanie wymaganych 

oświadczeń– (zał. 4)  

5. Uczestnicy zostaną wyłonieni zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji. 

6. W niniejszym projekcie obowiązują zasady określone w Wytycznych w zakresie realizacji zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.  

 

VI. ZAKRES WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 

1. Wsparcie w ramach projektu planowane jest w terminach od lutego 2021r. do czerwca 2022r. 

2. Szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych działań w projekcie będzie opublikowany 

na stronie internetowej szkoły ćwiczeń. 

3. W ramach projektu przewidziano diagnozę zasobów szkoły oraz potrzeb szkoleniowych kadry 

szkoły współpracującej.  

4. Uczestnictwo w projekcie rozpocznie konferencja otwierająca szkołę ćwiczeń a zakończy 

konferencja podsumowująca w zaplanowana w drugim kwartale 2022r.  

5. Dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu- nauczyciela/nauczycielki przewidziano 

następujące formy wsparcia:  

 Sieci współpracy i samokształcenia dotyczących rozwijania kompetencji kluczowych 

uczniów/uczennic- dla nauczycieli/nauczycielek matematyki, informatyki, nauk 

przyrodniczych, języków obcych, pracowników BCK, studentów/ek. 

 Warsztaty metodyczne w szkole ćwiczeń dla nauczycieli/nauczycielek i studentów/ek. 

 Dostęp do materiałów szkoleniowych wytworzonych w ramach projektu 

 Lekcje pokazowe  

 Konsultacje indywidualne i zbiorowe, superwizje 

 Konferencje z wykładami eksperta na temat: wspieranie twórczej postawy ucznia/uczennic 

na lekcji i techniki uczenia się. 

6. Dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu – studenta/studentki kierunku pedagogicznego 

zaplanowano praktyki zgodnie z programem uczelni. Uczestnik/uczestniczka student/studentka 

może wybrać wszystkie działania realizowane w tym okresie w projekcie związane z jego/jej 

kierunkiem studiów lub predyspozycjami. Zgodnie z deklaracją studenci/studentki mają prawo 

do udziału w lekcjach pokazowych prowadzonych przez nauczycieli/nauczycielki szkoły ćwiczeń 

i/lub nauczycieli/nauczycielek szkół współpracujących, omówienia lekcji pokazowych, realizacji 

praktyk pedagogicznych , otrzymania opracowanych w czasie projektu materiałów 

metodycznych w zakresie wspieranych czterech obszarów. 

7. Dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu – dyrektora, wicedyrektora przewidziano szkolenie 

dla dyrektorów i wicedyrektorów z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. 
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VII. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Uczestniczki i Uczestnicy projektu mają prawo do: 

 Nieodpłatnego udziału w formach wsparcia, na które zostali zakwalifikowani. 

 Zgłaszania uwag do otrzymywanych form wsparcia. 

 Otrzymania zaświadczenia o udziale w projekcie. 

 Przeprowadzenia 1 lekcji pokazowej według scenariusza własnego lub opracowanego przez 

n-la/n-lki szkoły ćwiczeń 

 Opuszczenia do 15% godzin zajęć, większa liczba nieusprawiedliwionych nieobecności 

spowoduje skreślenie z listy. 

2. Uczestniczki i Uczestnicy projektu zobowiązują się do: 

 Złożenia wymaganych dokumentów, 

 Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w proponowanych formach wsparcia (obecności 

na co najmniej 85 % zajęć, podpisywaniu list obecności, brania udziału w badaniach 

ankietowych, przystąpienia do testu wiedzy „początkowego” i „końcowego”, badającego 

przyrost wiedzy i umiejętności w wyniku szkolenia. 

 Bieżącego informowania o wszelkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział 

w projekcie. 

 Wypełniania wszelkich dokumentów dostarczonych przez personel zarządzający i 

merytoryczny projektu. 

 Potwierdzania odbioru wszelkich materiałów otrzymanych w związku z udziałem 

w projekcie. 

 

VIII. PRZERWANIE UCZESTNICTWA 

1. Uczestniczki i Uczestnicy mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie bez ponoszenia 

odpowiedzialności finansowej w sytuacjach wyjątkowych (np. długotrwała choroba, zmiana 

miejsca zamieszkania, zmiana miejsca pracy do szkoły nie objętej wspomaganiem z projektu 

itp.), składając osobiście pisemną deklarację rezygnacji z uczestnictwa w projekcie (zał. 5). 

2. W miejsce osoby, która zrezygnuje z uczestnictwa w projekcie, zakwalifikowana zrekrutowana 

kolejna osoba z danej szkoły współpracującej. 

3. Uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązuje się do zwrotu otrzymanych materiałów 

dydaktycznych w terminie 5 dni od rezygnacji. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu i na stronie internetowej szkoły ćwiczeń 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Bialskiej Szkoły 

Ćwiczeń. 

4. Uczestnicy/czki wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących realizacji projektu 

drogą elektroniczną. 

 

Biała Podlaska, 04.09.2020r. 
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