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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. 

 

„Szkoła kompetencji - województwo śląskie” 

 

nr projektu POWR.02.10.00-00-3003/17 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie pn. Szkoła 
kompetencji - województwo śląskie, którego Beneficjentem jest Uniwersytet 
Jagielloński w partnerstwie z Oświata i Biznes sp. z o.o.  Nr naboru POWR.02.10.00-
IP.02-00-006/17  

2. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu II Efektywne polityki publiczne dla 
rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty 
i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Wiedza Edukacja Rozwój.  

3. Zasięg terytorialny projektu – województwo śląskie. 

4. Okres realizacji Projektu: od 01.12.2017 r.  do  30.09.2019 r. 

5. Niniejszy regulamin określa kryteria rekrutacji Uczestników Projektu. 

 

§2  
Definicje 

 

Używane w niniejszym Regulaminie określenia każdorazowo oznaczają: 

 

1. „Szkoła kompetencji - województwo śląskie” - projekt realizowany przez 
Uniwersytet Jagielloński.  

2. „Uczestnik  Projektu”  -  osoba,  która  zostanie zakwalifikowana do Projektu, 

zgodnie z zasadami rekrutacji, określonymi w niniejszym regulaminie.  
3. „Dokumenty rekrutacyjne” - komplet dokumentów, który należy złożyć w biurze 

projektu. 

 

§3  
Uczestnicy projektu 

 

1. Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem projektowym w 
postaci: szkolenia w wymiarze 72 h, indywidualnego doradztwa dla każdego z 
uczestników w wymiarze 24 h, wsparcia w postaci sieci współpracy (77 sieci 
liczące po 10 uczestników), realizowanego przez 2 spotkania stacjonarne i 
zdalnie poprzez platformę www.doskonaleniewsieci.pl 
 

2. Uczestnikami szkoleń oraz odbiorcami usług doradczych realizowanych w 
ramach projektu mogą być wyłącznie:  

 

a) dyrektorzy lub wicedyrektorzy szkół lub przedszkoli zlokalizowanych w 

http://www.doskonaleniewsieci.pl/
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 województwie śląskim  - osoby pełniące tę funkcję lub przygotowujące się 

do jej pełnienia  

b) inne osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole tj. kierownicy 

zespołów przedmiotowych lub kierownicy świetlic 

 

3. Z jednej szkoły w projekcie może wziąć udział tylko jedna osoba. 

4. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby, które były uczestnikami  projektu 

pozakonkursowego nr POWR.02.10.00-00-0002/16 pt. "Przywództwo – 

opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu 

oświaty". 

5. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby zarządzające 

szkołą/przedszkolem/placówką, które zostały objęte wsparciem w zakresie 

wspomagania w ramach projektów pozakonkursowych ORE lub projektów 

konkursowych realizowanych w Działaniu 2.10 PO WER dotyczących: 

• szkolenia i doradztwa dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły 

i organów 

prowadzących oraz trenerów, 

• wsparcia tworzenia szkół ćwiczeń, 

• szkolenia i doradztwa dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry 

JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w 

procesie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów. 

 

6. Uczestnik decydując się na udział w szkoleniu,  jednocześnie deklaruje 

wywiązanie się z wykonania zadania, polegającego na przeprowadzeniu – po 

zakończeniu cyklu szkoleniowego – procesu wspomagania w 

przedszkolu/szkole/placówce, w którym pełni funkcję kierowniczą, w zakresie 

kształcenia kompetencji kluczowych uczniów tj. przeprowadzenia w swoim 

przedszkolu/szkole/placówce diagnozy potrzeb w zakresie kształcenia 

kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku 

pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania 

eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, 

pracy zespołowej) oraz wdrożenia metod zindywidualizowanego podejścia 

do ucznia.  

7. Uczestnik zobowiązuje się  również do zapewniania 

przedszkolu/szkole/placówce wspomagania w wybranych zakresach 

realizowanego przez wybraną placówkę doskonalenia nauczycieli, poradnie 

psychologiczno-pedagogiczną, bibliotekę pedagogiczną lub trenera. 

Pracownik wybranej placówki wspomagania musi być przeszkolony  w 

ramach projektu PO KL „System doskonalenia nauczycieli oparty na 

ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” i wdrożonego do 

systemu oświaty przepisami rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej 

dotyczących funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli, poradni 

psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych. 

8.  Proces wspomagania musi być prowadzony od diagnozy potrzeb 

rozwojowych danej placówki, poprzez przeprowadzenie działań niezbędnych 

do zaspokojenia tych potrzeb, aż po wnioski i wskazówki na przyszłość. 

Uczestnik będzie go prowadził we własnym rytmie, zgodnie z własnym 
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harmonogramem, niemniej jednak istotnym jest, aby w procesie tym uczestnik 

nastawił się właśnie na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów, 

niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, właściwych postaw 

(kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz wdrożenia metod 

zindywidualizowanego podejścia do ucznia i nauczania eksperymentalnego, 

by spróbował przełożyć wiedzę, zdobytą podczas szkoleń, na praktykę.   

9. Uczestnik zgłaszając się do projektu deklaruje przestrzeganie zasady 

uczestnictwa w projekcie polegającej na obecności na zajęciach 

stacjonarnych – min 75% obecności. 
10. Dodatkowe punkty rekrutacyjne przyznawane będą zgłaszającym się z 

przedszkoli/szkół/placówek zlokalizowanych w gminach wiejskich lub wiejsko – 
miejskich 
 

 

 

§4 

Rekrutacja uczestników projektu 

 

1. Rekrutacja prowadzona będzie elektronicznie. Zgłoszenia należy dokonać 

poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego 

dostępnego na stronie internetowej Lidera http://www.isp.uj.edu.pl/projekty-

w-trakcie-realizacji oraz Partnera http://www.oswiata.slask.pl 

2. Po wypełnieniu zgłoszenia należy wypełnić i przesłać na adres 

joanna.kotlarz@uj.edu.pl ankiety na temat kompetencji uczestników. Ankieta 

dostępna jest  na stronie Lidera pod adresem 

http://www.isp.uj.edu.pl/projekty-w-trakcie-realizacji Partnera pod adresem 

http://www.oswiata.slask.pl 

3. Potwierdzenie zakwalifikowania Kandydata na szkolenie przez Lidera nastąpi 

poprzez wysłanie wiadomości e-mail. 

4. Warunkiem zakwalifikowania do projektu jest spełnienie kryteriów formalnych i 

podpisanie przez uczestnika deklaracji uczestnictwa w projekcie, zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, formularza Dane Uczestnika Projektu 

5. Udział w projekcie zagwarantowany jest dla osób niepełnosprawnych poprzez 

zagwarantowanie odpowiednio dostosowanych miejsc szkoleniowych oraz 

materiałów szkoleniowych. Odpowiednio dostosowane miejsca szkoleniowe 

oraz materiały szkoleniowe będą dostępne dla osób, które zaznaczą 

odpowiednie rubryki w  formularzu zgłoszeniowym. 

6. Proces rekrutacji trwa od dnia 22 stycznia w sposób ciągły do zrekrutowania 

odpowiedniej ilości uczestników lub do dnia rozpoczęcia szkoleń przez 

ostatnią grupę szkoleniową tj. nie później niż do marca 2018 
7. Łączna zakładana liczba osób zrekrutowanych to 768 osób z 768 szkół lub 

przedszkoli zlokalizowanych w województwie śląskim  w tym 538 kobiet i 230 
mężczyzn w tym 384 z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich, 384 z pozostałych 
gmin miejskich.  
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