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REGULAMIN PROJEKTU 
„Kształcenie na 5. Kompleksowy program wsparcia uczniów, nauczycieli i szkół podstawowych  

z terenu Miasta Leżajsk” 
 

Rozdział I.  
§ 1.  

Postanowienia ogólne 
1. Regulamin określa zasady rekrutacji i udziału oraz otrzymania wsparcia w ramach Projektu 
„Kształcenie na 5. Kompleksowy program wsparcia uczniów, nauczycieli i szkół podstawowych z terenu 
Miasta Leżajsk”, zwanego dalej Projektem. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia 
ogólnego, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.09.02.00-18-0071/17 zawartej  
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.  

3. Realizatorem Projektu jest Miasto Leżajsk.                 

4. Biuro Projektu mieści się w  Szkole Podstawowej nr 2 w Leżajsku- – ul. Mickiewicza 51 
Na potrzeby rekrutacji uczestników dostępne są także biura w szkołach na terenie Miasta Leżajska: 
- Szkole Podstawowej nr 1 – ul. Grunwaldzka 1 
- Szkole Podstawowej nr 3 – ul. 11 Listopada 6 

5. Okres realizacji Projektu to: 01.08.2018 r. do 30.06.2020 r. 

6. Obszar realizacji obejmuje Miasto Leżajsk. 

7. Celem Projektu jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów oraz wzrost umiejętności, kompetencji  
i kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK), metody eksperymentu w nauczaniu oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne 
Szkół Podstawowych nr 1, 2 i 3 z terenu miasta Leżajska 

8. Cel służy przygotowaniu szkół podstawowych z terenu Miasta Leżajska do zwiększenia jakości 
kształcenia ogólnego poprzez: 

- przeprowadzenie 3 szkoleń doskonalących, 2 kursów kwalifikacyjnych i 5 studiów podyplomowych dla 
nauczycieli; 

- stworzenie w trzech szkołach warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu i 
wykorzystania TIK poprzez doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne; 

- organizowanie zajęć dodatkowych pozalekcyjnych i pozaszkolnych z zakresu przedmiotów 
przyrodniczych i kompetencji kluczowych dla uczniów. 

§ 2 
Definicje  

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

- „Organizatorze” oznacza to gminę Miasto Leżajsk; 

- ”Projekcie” oznacza to projekt „Kształcenie na 5. Kompleksowy program wsparcia uczniów, 
nauczycieli i szkół podstawowych z terenu Miasta Leżajsk”; 

- „Uczestnikach projektu” – osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie przez Komisję rekrutacyjną, 
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, które zadeklarowały udział w projekcie 
podpisując stosowne (określone regulaminem) dokumenty. 

§ 3 
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Zakres wsparcia dla nauczycieli 

1.  Oferta wsparcia proponowanego w ramach Projektu dla nauczycieli Szkół Podstawowych nr 1,2 i 3  
z terenu Miasta Leżajska obejmuje możliwość udziału w: 
1/ szkoleniach doskonalących: 
- „Tablica interaktywna środkiem wspomagającym nauczanie”. Program obejmuje 16 godz. zajęć z 
wykorzystania multimedialnych materiałów do tworzenia lekcji na TI; 
- „Narzędzia TIK w pracowniach przedmiotowych”. Program 16 godz. obejmuje przygotowanie 
nauczycieli do korzystania z TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, matematyczno-fizycznych 
i edukacji wczesnoszkolnej; 
- "EKSPERYMENTatorium" - cykl 9 szkoleń i warsztatów przygotowujących nauczycieli do 
samodzielnego prowadzenia zajęć metoda eksperymentu według formuły 3Z (zobacz-zbuduj-
zademonstruj); 

2/ kursy: 
- „Metody eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych”. Program 24 godz. obejmujący 
eksperyment i zajęcia doświadczalne w oparciu o Minilaby i projekty edukacyjne; 

- „Robotyka w nauczaniu TIK”. Program 12 godz. przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć  
z robotyki, w tym algorytmy do programowania, aplikacje mobilne i internetowe, gry i programy 
edukacyjne; 

3/ studia podyplomowe: 

- Oligofrenopedagogika - 3 semestry (448 g., w tym 120 g. praktyki) przygotowujące nauczycieli do 
pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie;  

- Surdopedagogika- 3 semestry (355 g.) przygotowujące nauczycieli do pracy z uczniami niesłyszącymi  
i słabo słyszącymi;  

- Tyflopedagogika - 3 semestry (200 g.) przygotowujące nauczycieli do pracy z uczniami 
niedowidzącymi; 

- Socjoterapia i profilaktyka społeczna dzieci i młodzieży – 3 semestry (380 g.) przygotowujące 
nauczycieli do prowadzenia socjoterapii; 

- Edukacja  i rehabilitacja osób z autyzmem - 3 semestry (420 g.) przygotowujące nauczycieli  do 
wsparcia edukacyjnego dzieci z autyzmem 

- Logopedia - 3 semestry (250 g.) przygotowujące nauczycieli  do prowadzenia terapii logopedycznej 
nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami. 

2. Kursy, szkolenia i studia realizowane są w oparciu o wymogi Rozporządzenia Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela.  

3. Projekt przeznaczony jest wyłącznie dla nauczycieli Szkół Podstawowych nr 1, 2 i 3 z terenu Miasta 
Leżajska 

4. Każdy nauczyciel w ramach Projektu może brać udział w więcej niż w jednym szkoleniu 
doskonalącym i kursie, natomiast tylko w  jednych studiach podyplomowych.  

5. Udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych jest bezpłatny i odbywa się z własnej 
inicjatywy nauczyciela. 

6. Łącznie w ww. formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych weźmie udział min. 110 nauczycieli.  

7. Kształcenie odbywa się w trybie mieszanym, także weekendowym. Organizatorami kształcenia będą 
podmioty wyłonione w ramach postępowania ofertowego.  
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9. Każdy nauczyciel otrzymuje wsparcie dodatkowe w formie:   

- materiałów dydaktycznych do danego szkolenia/kursu,  

- zwrotu kosztów dojazdu na studia podyplomowe – zasady zwrotu kosztów dojazdu zostaną określone 
w odrębnym regulaminie.  

§ 4 
Zakres wsparcia dla uczniów 

1.  Oferta wsparcia proponowanego w ramach Projektu dla uczniów Szkół Podstawowych nr 1,2 i 3  
z terenu Miasta Leżajska obejmuje udział w: 
1/ dodatkowych zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych: 

- w kl. I-III, kl. IV-VIII (matematyczne, chemiczne, fizyczne, biologiczne) 

2/ pozalekcyjne formy rozwijające uzdolnienia uczniów: 

- Kółko matematyczne, chemiczne, fizyczne i biologiczne dla uczniów kl. IV-VIII; 

3/ Laboratorium Biologiczne, Chemiczne, Fizyczne i Geograficzne dla kl. VII-VIII). Zajęcia prowadzone 

metodą eksperymentu w sposób aktywizujący; 

4/ Laboratorium Eksperymentów dla kl. IV-VIII. To 30 warsztatów prowadzonych zg. z metodologią 

Eksperymentarium 3Z, polegających na samodzielnym wykonaniu przez uczniów modeli związanych z 
symulacją zjawisk naukowych;  

5/ Warsztaty Robotyki  dla kl. I-VIII. To samodzielne ćwiczenia z zestawami np. LEGO WeDo, 
Mindstorms; 

6/ zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – dla uczniów kl. I-VI z dysleksją, dysortografią, dysgrafią;  

7/ zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne) – dla uczniów kl. I-VIII, eliminujące negatywne 
zachowania społeczne; 

2. Wsparcie przeznaczone jest wyłącznie dla uczniów Szkół Podstawowych nr 1, 2 i 3 w Leżajsku. 

3. Każdy uczeń w ramach Projektu może brać udział w więcej niż w jednym rodzaju zajęć.   

4. Udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych jest bezpłatny i nie wiąże się z dodatkowymi 
kosztami finansowymi po stronie rodziców.  

6. Łącznie w ww. formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych weźmie udział min. 1086 uczniów.  

§ 5 
Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły (do zakończenia wszystkich planowych szkoleń, 
kursów, studiów dla nauczycieli i zajęć dla uczniów),  otwarty i jawny, przy uwzględnieniu zasady 
równości szans, na terenie Szkół Podstawowych nr 1, 2 i 3 w Leżajsku; 

2. Formularze zgłoszeniowe (dla nauczycieli i uczniów) dostępne są jest w Biurze Projektu w Leżajsku  , 
w Szkołach Podstawowych nr 1, 2 i 3 w Leżajsku oraz na stronach internetowych szkół 

3. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na wymaganych drukach, z datą i podpisem 
Uczestnika; 

4. Formalny status Uczestnika nauczyciel nabywa w pierwszym dniu szkolenia, kursu, zajęć po 
podpisaniu Deklaracji udziału; 

5. W celu wyłonienia uczniów do zajęć oraz nauczycieli do szkoleń, kursów i studiów podyplomowych 
w ramach Projektu organizator powoła Komisje rekrutacyjne; 
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6. Komisja rekrutacyjna nauczycieli  powołana jest w składzie Kierownik projektu i Asystent ds. 
sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji; 

Komisja rekrutacyjna uczniów powołana jest w składzie szkolni koordynatorzy i dyrektor szkoły; 

7. Do zadań Komisji rekrutacyjnej należy:  
- ocena formalna złożonej dokumentacji;  
- przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego, w przypadku większej liczby zainteresowanych nauczycieli 
niż wskazana we wniosku liczba bezpłatnych miejsc; 
-przeprowadzenie rekrutacji uczniów zgodnie z kryteriami, 
- sporządzenie Protokołu z postępowania kwalifikacyjnego i wybór listy Uczestników.  

8. W przypadku nauczycieli jedynym kryterium formalnym jest zatrudnienie w Szkołach Podstawowych 
nr 1, 2 i 3 w Leżajsku 

9. W przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (objętymi zajęciami dydaktyczno-
wyrównawczymi i korekcyjno-kompensacyjnymi) wymagane będą:  orzeczenie Zespołu ds. Orzeczeń  
o Niepełnosprawności lub orzeczenie/opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub diagnoza 
szkolnego zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

10. W przypadku uczniów uzdolnionych kryterium będzie: udział w konkursach przedmiotowych lub 
olimpiadach. – 2-1 pkt., ocena z danego przedmiotu (bardzo dobry - 1 pkt.), udział dziewczynek  
w zajęciach z Robotyki i programowania - 1 pkt., uczniowie z niepełnosprawnościami - 2 pkt. 

 
§ 6 

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

1. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Projekcie jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach.  
Muszą to być przyczyny istotne, wynikające np. ze stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej, zawodowej itp.  
lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.  

2. W sytuacji rezygnacji osoby zakwalifikowanej do Projektu przed rozpoczęciem danego 
szkolenia/kursu/studiów Organizator zakwalifikuje  kolejną osobę z listy rezerwowej. 

3. W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia  
Organizatora o tym fakcie możliwie jak najszybciej. 

4. Rezygnacja musi nastąpić wyłącznie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Uczestnika 
z podaniem przyczyn rezygnacji, dostarczonego Organizatorowi osobiście lub listem poleconym.  

5. W przypadku rezygnacji Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych materiałów 
szkoleniowych. Nie otrzymuje także zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia. 

6. W przypadkach gdy Uczestnik: 

- narusza postanowienia niniejszego Regulaminu; 

- nie bierze udziału w zajęciach w wymiarze nieobecności wyższym niż dopuszczalny przez ramowy 
program danego kursu/studiów 

Organizator jest uprawniony do skreślenia takiej osoby z listy Uczestników projektu. 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin zatwierdza Urząd Miasta Leżajska.  
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku, 
gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji Projektu, a także w przypadku 
pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji Zarządzającej, bądź innych 
organów lub instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu, lub w innych 
uzasadnionych przypadkach.  

3. Organizator powiadomi Uczestników/czki o wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków 
wsparcia i uczestnictwa w Projekcie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź 
elektronicznej. Projektodawca zamieści również odpowiednie informacje na stronie internetowej 
projektu. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018 r. 

 

 

Załączniki: 

Zał. nr 1a. Regulamin rekrutacji nauczycieli i uczestnictwa w projekcie 

Zał. nr 1b. Regulamin rekrutacji uczniów i uczestnictwa w projekcie 

 


