
 

REGULAMIN PROJEKTU 
„Podkręć swój umysł – rozwijaj kompetencje kluczowe” 

projekt nr: RPWM.02.02.01—28-0196/16-00 
 
Projekt jest realizowany w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego – 
Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki – Poddziałania 02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej 
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, na podstawie umowy o 
dofinansowanie Projektu nr RPWM.02.02.01-28-0196/16-00 zawartej z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Warmińsko Mazurskiego. 
 
Słownik pojęć użytych w Regulaminie: 

 Projekt – oznacza projekt pn. „Podkręć swój umysł – rozwijaj kompetencje kluczowe”, nr projektu: nr 
RPWM.02.02.01-28-0196/16 

 Realizator Projektu – to firma TOP – PROJEKT - Krzysztof Derbiszewski, ul. Kaczeńcowa 8; 72-003 Dobra 

 Partner nr 1   projektu - Powiat Iławski organ prowadzący dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana 
Żeromskiego w Iławie 

 Partner nr 2 projektu - Consulting Personalny i Zawodowy Szkolenia i Aktywizacja Joanna Sobczak 

 Szkoła – Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im  Stefana Żeromskiego w Iławie 

 Uczestnik Projektu – to osoba fizyczna biorącą udział w Projekcie, spełniająca warunki rekrutacyjne. 

 Kompetencje matematyczno-przyrodnicze -  kompetencje kluczowe w obszarze przedmiotów matematyczno – 
przyrodniczych na poziomie liceum ogólnokształcącego  (matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia) 

 Kompetencje w porozumiewaniu się językami obcymi  - podnoszenie umiejętności w posługiwaniu się w mowie 
i piśmie językiem obcym 

 Warsztaty doradztwa zawodowego oraz kształtowania postaw niezbędnych na rynku pracy – Poradnictwo 
zawodowe będzie miało na celu pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy. Doradca zawodowy przedstawi 
możliwości zawodowe wynikające z wybranego profilu nauki zarówno na poziomie regionu jaki całego kraju 
oraz zagranicy 

 Warsztaty rozwijające kompetencje zawodowe nauczycieli -  warsztaty w zakresie stosowania metod oraz form 
organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na 
rynku pracy 
 

§ 1 
OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

 
1. Czas realizacji Projektu: 01/12/2016 – 31/07/2018 
2. Projekt skierowany jest do uczniów oraz kadry pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego  w ZSO im. S. 

Żeromskiego w Iławie. Grupę docelową stanowić będą uczniowie klas I, II oraz III wszystkich profili 
nauczania. 

3. W ramach projektu udział wezmą również nauczyciele przedmiotów matematyczno – przyrodniczych 
oraz językowych.  

4. Każdy Uczestnik Projektu, który spełni wymagania uczestnictwa w warsztatach, zajęciach rozwijających 
kompetencje kluczowe i doradztwie zawodowym, otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie, 
potwierdzające zdobyte przez niego umiejętności. 

5. Udział w zajęciach rozwijających kompetencje porozumiewania się w językach obcych umożliwi 
zdobycie Certyfikatu językowego. 

6. Udział Uczestników projektu w Projekcie jest bezpłatny. 

7. Celem Projektu jest podniesienie u 550 uczniów (365dz/ 185ch) LO w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie, poziomu kompetencji kluczowych, właściwych 

postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w okresie 12/2016-07/2018. Podniesione zostaną 

też kompetencje  zawodowe 29 nauczycieli (8K/ 21M) w zakresie stosowania metod oraz form 

organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych 

 
 
 
 
 
 



 

§ 2 
PROPONOWANE FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE 

 
I. Proponowane formy wsparcia dla nauczycieli: 

1. Nauczyciele  uczestniczący w projekcie będą mogli skorzystać z warsztatów w zakresie stosowania 

metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji 

kluczowych niezbędnych na rynku pracy. 

2. Warsztaty prowadzone będą przez pracowników naukowych wyższych uczelni z którymi współpracuje 
szkoła 

3. Zrealizowane będą 3 warsztaty. Pierwszy 3 dniowy (24 h zajęć) na rozpoczęcie projektu oraz dwa 2 
dniowe (16 h zajęć).. 

4. Podczas 1 warsztatu nauczyciele przy udziale pracowników uczelni opracują modułowe programy 
szkoleniowe rozwijające kompetencje matematyczno –przyrodnicze i porozumiewania się w językach 
obcych dla uczniów szkoły oraz metodologię pracy w celu rozwoju kompetencji dostosowanych do 
potrzeb uczniów . 

5. Warsztat 2 i 3 poświęcony będzie na doskonaleniu i rozwijaniu kompetencji i opracowaniu własnych 

metody pracy sprzyjających kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów. 

6. Kady z nauczycieli opracuje autorski scenariusz (konspekt) zajęć rozwijających u uczniów kompetencje 

kluczowe niezbędne na rynku pracy. Pozytywna ocena scenariusza przez Komisję złożoną z 

pracowników naukowych uczelni potwierdzi nabycie kwalifikacji przez nauczycieli. 

 
§ 3 

REKRUTACJA I WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 
I. Rekrutacja 

1. Nabór kandydatów do udziału w Projekcie pn. „Podkręć swój umysł – rozwijaj kompetencje kluczowe” 
przeprowadzany będzie przez Partnera – Powiat Iławski – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie 

2. Rekrutacja do Projektu będzie odbywać się  w styczniu 2017 roku łącznie z naborem uczniów do I tury 
projektu. 

3. W procesie rekrutacji przestrzegane będą zasady równości szans, płci i równości dostępu do 

realizowanych szkoleń (w zakresie jaki umożliwia to zamknięty charakter grupy docelowej i samego 

projektu). 

4. Rekrutacja będzie miała charakter zamknięty i będzie skierowana do nauczycieli przedmiotów 

matematyczno – przyrodniczych oraz języków obcych Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Iławie.  

5. Nauczyciele zostaną wyłonieni za pomocą zasady konkurencyjności w obrębie szkoły, która bierze 

udział w projekcie. 

 
II. Warunki uczestnictwa w Projekcie 
 

1. Każdy nauczyciel zainteresowany uczestnictwem w projekcie wypełnieni i złoży na ręce Asystenta 
Ankietę Rekrutacyjną wraz z Deklaracją uczestnictwa w projekcie oraz Oświadczenie dotyczące 
wyrażeniu Zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

2. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację projektu na 
terenie szkół do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych. 

3. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie ustalenie listy rankingowej  uczestników.  W przypadku 
zakwalifikowania mniejszej niż zakładano liczy nauczycieli uczestniczących w projekcie, możliwy jest 
także dodatkowy nabór dla nauczycieli uczących innych przedmiotów. 

4. Każdy z uczestników zakwalifikowany do udziału w projekcie zostanie powiadomiony o możliwych 

formach wsparcia oraz harmonogramie proponowanych zajęć. 

 
 



 

 
 

§ 4 
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

 
I. Obowiązki Uczestników Projektu 

1. Każdy Uczestnik Projektu jest zobowiązany do uczestniczenia w przeznaczonych dla niego  w ramach 
Projektu formach wsparcia (opis w § 2). 

2. Do obowiązków Uczestników Projektu należy: 
a. potwierdzanie każdorazowo swojej obecności na warsztatach własnoręcznym podpisem na 

liście obecności, 
b. wypełnianie ankiet oceny zajęć przygotowanych przez Partnera Projektu dla celów ewaluacji 

Projektu przed, w trakcie i na zakończenie udziału w formach wsparcia przewidzianych w 
ramach Projektu, 

3. Przygotowanie autorskiego scenariusza (konspekt) zajęć rozwijających u uczniów kompetencje 

kluczowe niezbędne na rynku pracy. 

4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do współpracy z trenerami prowadzącymi zajęcia oraz 

pracownikami Realizatora projektu. 

5. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do uczestniczenia w minimum 2 warsztatach, co jest warunkiem 

ukończenia projektu. Uczestnik Projektu ma prawo do opuszczenia 1 warsztatu bez konieczności 

usprawiedliwienia swojej nieobecności.  

6. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników osób, które rażąco 

naruszają porządek organizacyjny przyjęty w projekcie. Osoby te mogą zostać obciążone kosztami 

uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia w ramach Projektu. 

 
II. Uprawnienia Uczestników Projektu 
W trakcie realizacji projektu Uczestnik jest uprawniony do otrzymania: 

a. materiałów dydaktycznych oraz podręczników wykorzystywanych w trakcie zajęć, 
b. noclegu oraz pełnego wyżywienia w trakcie warsztatów. 
c. zaświadczenia o ukończeniu warsztatów,  

 
 

III. Obowiązki Realizatora Projektu 
1. Do obowiązków Realizatora Projektu należy: 

a. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury służącej realizacji zajęć oraz dbałość o wyposażenie sal 
warsztatowych umożliwiające realizację Projektu, 

b. Zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiednich do zakresu i tematyki warsztatów, 
c. Wydawanie zaświadczeń/ certyfikatów o ukończeniu warsztatów 
d. Monitorowanie jakości udzielonego wsparcia na każdym etapie trwania Projektu. 

 
IV. Rezygnacja z udziału w Projekcie 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie jest możliwa jedynie w przypadku losowych zdarzeń, których 
nie dało się przewidzieć w momencie przystąpienia do projektu. 

2. Ostateczną decyzję o zasadności rezygnacji z udziału w Projekcie podejmuje Koordynator Projektu ze 
strony Realizatora Projektu. 

3. W przypadku gdy Uczestnik Projektu naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, realizator 
projektu ma prawo pozbawić go prawa do uczestniczenia w Projekcie. 

 
§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego Regulaminu. 
2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmian i uzupełniania Regulaminu w trakcie trwania 

Projektu po uprzednim poinformowaniu osób będących Uczestnikami Projektu.  
3. Regulamin z wprowadzonymi zmianami dostępny będzie w biurze Projektu oraz na stronie 

internetowej Projektu. 



 

4. Uczestnik zobowiązany jest do śledzenia zmian w Regulaminie, o których informacje będą 
zamieszczane na stronie internetowej Projektu. 

5. W sytuacjach nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, a odnoszących się do Projektu, decyzje 
podejmuje Koordynator Projektu. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły                    
i  zasady wynikające z RPZP, a także przepisy wynikające z właściwych przepisów prawa polskiego. 

7. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu 
 
 
 
 
…..……………………………………… ………………………………………………………………… 
     Miejscowość i data        Czytelny podpis uczestnika projektu  

 
 
 
 
         
 

 

 

 


