
 Projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia
nauczycieli w Powiecie Oławskim”.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
“Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego

systemu doskonalenia nauczycieli w  Powiecie  Oławskim”

realizowanym w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 

przez Powiat Oławski

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy  Regulamin  określa  warunki  udziału,  zasady  i  podstawowe  kryteria  rekrutacji
Uczestników  Projektu  „Bezpośrednie  wsparcie  rozwoju  szkół  poprzez  wdrożenie
zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oławskim”, ich obowiązki a
także etapy wsparcia przewidzianego w ramach Projektu. 

2. Projekt  realizowany  jest  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007  –  2013,
Priorytetu III  Wysoka jakość systemu oświaty,  Działanie 3.5  Kompleksowe wspomaganie
rozwoju szkół. 

3. Beneficjentem Projektu jest Powiat Oławski,  który upoważnił Powiatowy Ośrodek Pomocy
Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie do realizacji Projektu.

4. Projekt  realizowany  jest  w przedszkolach,  szkołach  podstawowych,  gimnazjach i  szkołach
ponadgimnazjalnych powiatu oławskiego, zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

5. Celem  Projektu  jest  podniesienie  jakości  funkcjonowania  doskonalenia  nauczycieli
w  Powiecie  Oławskim  poprzez  zrealizowanie  72  Rocznych  Planów  Wspomagania  w  36
szkołach i przedszkolach spójnych z ich potrzebami w obszarach wymagających szczególnego
wsparcia  oraz  organizację  sieci  współpracy  i  samokształcenia  nauczycieli  i  dyrektorów,
a w szczególności: 

 podniesienie kompetencji nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli objętych procesem
doskonalenia  poprzez zrealizowanie Rocznych Planów Wspomagania,

  poprawa spójności planów doskonalenia zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami, 

 poprawa  jakości  współpracy  dyrektorów  i  nauczycieli  poprzez  organizację  sieci
współpracy i samokształcenia. 

6. Projekt  jest  współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego
Funduszu Społecznego. 

7. Czas realizacji Projektu jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie: od 1 października 2013 r.
do 31 lipca 2015 r. 

§ 2
Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 
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1. Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez
wdrożenie  zmodernizowanego  systemu  doskonalenia  nauczycieli   w  Powiecie  Oławskim”
realizowany  w ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007  –  2013,  Priorytet  III
Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. 

2. Uczestniku/uczestniczce – należy przez to rozumieć:

1) szkołę/przedszkole, której dyrektor złożył dokumenty i została/o zakwalifikowana/e do 
udziału w Projekcie oraz podpisał/ła Deklarację uczestnictwa w projekcie, 

2) nauczyciela/nauczycielkę, który  został/ła zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie oraz 
podpisał/ła Deklarację uczestnictwa w projekcie.

3. Komisji  Rekrutacyjnej  –  należy  przez  to  rozumieć  zespół  składający  się  z  Koordynatora
Projektu,  przedstawiciela   Wydziału  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Zdrowia  Starostwa
Powiatowego  w  Oławie,  Asystenta  koordynatora,  weryfikujących  dokumenty
i zatwierdzających listy Uczestników poszczególnych rodzajów wsparcia;

4. Szkolnym  organizatorze  rozwoju  edukacji  (SORE)  –  należy  przez  to  rozumieć  specjalistę
zewnętrznego  (spoza  szkoły/przedszkola)  bezpośrednio  współpracującego  z  placówką  
w realizacji rocznego planu wspomagania. Do jego zadań należą: pomoc w diagnozie potrzeb
szkoły/przedszkola  oraz dostosowaniu oferty doskonalenia  do zdiagnozowanych potrzeb,  
a następnie pomoc w zbudowaniu RPW. W ramach realizacji RPW SORE organizuje szkolenia
(warsztaty,  konsultacje,  wykłady),  pomaga  nauczycielom  wdrażać  nowe  umiejętności  do
praktyki  szkolnej,  przygotowuje  sprawozdanie  z  realizacji  działań.  SORE  ma  pod  opieką
kilka szkół/przedszkoli, z którymi utrzymuje ścisły kontakt podczas realizacji rocznego planu
wspomagania (rok szkolny).

5. Roczny plan wspomagania (RPW) – należy przez to rozumieć plan zbudowany na bazie jednej
z ofert doskonalenia realizowany w danej szkole lub w danym przedszkolu. RPW obejmuje
cały proces: od diagnozy potrzeb, poprzez planowanie i realizację konkretnych działań (np.
warsztaty,  szkolenia,  konsultacje),  pomoc  nauczycielom we wprowadzaniu  zmiany,  aż  po
ewaluację  podjętych  działań.  Współpracujący  ze  szkołą  SORE  pomaga  w  dostosowaniu
schematycznie  opisanej  oferty  doskonalenia  do  potrzeb  konkretnej  szkoły/przedszkola
i wspiera placówkę w realizacji RPW.

6. Sieci  współpracy  i  samokształcenia  –  należy  przez  to  rozumieć  zespół  ok.  20–25
nauczycieli/lek z różnych szkół/przedszkoli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze
sobą,  szczególnie  w  zakresie  rozwiązywania  problemów  i  dzielenia  się  doświadczeniem.
Członkowie  sieci  spotykają  się  5  razy  w  roku  szkolnym.  Między  spotkaniami  pracują  na
platformie internetowej udostępnionej przez ORE (forum wymiany doświadczeń, materiały
samokształceniowe, forum dyskusyjne). Pracami sieci kieruje koordynator sieci.

7. Ofercie doskonalenia – należy przez to rozumieć opis  rocznego procesu wspomagającego
rozwój szkoły/przedszkola. Oferta doskonalenia jest podstawą do zbudowania w konkretnej
szkole  szczegółowego  rocznego  planu  wspomagania  (wybranego  obszaru  pracy  szkoły)
opartego na wewnętrznej diagnozie potrzeb. Współpracujący ze szkołą szkolny organizator
rozwoju edukacji (SORE) pomaga w dostosowaniu schematycznie opisanej oferty do potrzeb
konkretnej szkoły, w efekcie czego powstaje roczny plan wspomagania (RPW). 

8. Powiatowy Program Wspomagania (PPW) – należy przez to rozumieć dokument zawierający
informacje o realizacji wspomagania szkół i przedszkoli na poziomie powiatu.
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§ 3
Warunki udziału w Projekcie

1. Uczestnikiem  instytucjonalnym  Projektu  może  być  szkoła/przedszkole,  która  w  chwili
podpisywania deklaracji uczestnictwa spełnia łącznie następujące kryteria: 

a) jest szkołą/przedszkolem z terenu powiatu oławskiego  dla dzieci i młodzieży, 
b) należy do następujących typów szkół: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum

ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa.

2. W projekcie weźmie udział 32 szkół i 4 przedszkoli, w tym:

a) min. 10% szkół (podstawowych i gimnazjów) znajdujących się poniżej średniej powiatowej,
uzyskanej ze sprawdzianu/egzaminu kończącego dany etap edukacyjny przeprowadzonego 
w 2012 r. i min. 10% szkół powyżej średniej;

b) min. 2 ale nie więcej niż 15 przedszkoli z terenu powiatu zatrudniających min. 5 nauczycieli.
3. Warunkiem  ubiegania  się  o  udział  w  Projekcie  szkoły/przedszkola  jest  złożenie  karty

zgłoszenia  do  Projektu,  którego  wzór  stanowi  załącznik  nr  1  do  regulaminu,  opatrzonego
podpisem dyrektora szkoły.

4. Uczestnikiem Projektu może być nauczyciel  /  nauczycielka,  który/a  w chwili  podpisywania
deklaracji uczestnictwa spełnia następujące kryteria: 

 jest nauczycielem/lką zatrudnionym/ą w szkole/przedszkolu z terenu powiatu oławskiego dla
dzieci  i  młodzieży  należącą/cym  do  następujących  typów  szkół:  przedszkole,  szkoła
podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa,
zakwalifikowanej/nym do udziału w projekcie.

5. Warunkiem ubiegania  się  o  udział  w Projekcie  jest  złożenie  przez  uczestnika/uczestniczkę
formularza zgłoszeniowego do Projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu
oraz uzyskanie rekomendacji Rady Pedagogicznej.

6. W projekcie udział weźmie 500 nauczycieli/lek, w tym co najmniej 20 dyrektorów/ dyrektorek.

§ 4

Formy wsparcia w ramach Projektu

1. W ramach Projektu szkoły/przedszkola mogą korzystać z następujących form wsparcia:

a) roczne plany wspomagania realizowane w oparciu o oferty doskonalenia;

b) sieci współpracy i samokształcenia. 
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2. Zrealizowanych  zostanie  72  rocznych  programów  wspomagania  (po  2  w  każdej
szkole/przedszkolu zakwalifikowanej /nym do udziału w projekcie) oraz utworzonych zostanie
5 sieci współpracy i samokształcenia.  

3. Przeprowadzone będą dla 36 szkół/przedszkoli następujące formy kształcenia:

- aktywna (5 spotkań x3 godziny  x33 grupy  x2 cykle = 990 godzin)

- wykłady i konsultacje grupowe (1 spotkanie x3 godzin x33 grupy x2 cykle = 198 godzin)

-  konsultacje indywidualne (6 spotkań x2 godzin x33 grupy x 2 lata szkolne= 792 godziny)

- spotkania sieci współpracy i samokształcenia (5 spotkań x 3 godziny x 5 sieci x 2 cykle =150
godzin)

§ 5

Zasady Rekrutacji

1. Warunkiem udziału w Projekcie jest czytelne wypełnienie i osobiste złożenie lub 
przesłanie pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu) formularza zgłoszeniowego 
przedszkola/szkoły,      o którym mowa w § 3 ust.3 do Biura Projektu , w podanym 
wcześniej terminie.

2. W przypadku zespołów szkół należy złożyć odrębne formularze zgłoszeniowe dla 
poszczególnych typów szkół, które ubiegają się o udział w Projekcie. 

3. Dyrektor Powiatowego Ośrodka Pomocy  Psychologiczno-Pedagogicznych i Doradztwa 
Metodycznego  w Oławie powoła komisję rekrutacyjną  w składzie: 

 przewodniczący komisji rekrutacyjnej – koordynator projektu Małgorzata Łagowska
 członek komisji rekrutacyjnej- Małgorzata Błach –inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury,

Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Oławie,
 członek komisji rekrutacyjnej – asystent koordynatora- Pani Joanna Lehr. 

4. Rekrutacja szkół i przedszkoli do udziału w projekcie prowadzona jest w terminie od 1.11.2013
20.11.2013 r. w roku szkolnym 2013/2014 .

5. Rekrutacja indywidualnych uczestników nauczycieli/lek szkół i przedszkoli zakwalifikowanych
do  udziału  w  projekcie  –  prowadzona  jest  po  przeprowadzeniu  diagnozy  potrzeb  szkoły/
przedszkola przez SORE. 

6. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym równości płci.
Organizator zakłada równy dostęp do Projektu zarówno kobiet, jak i mężczyzn znajdujących
się w grupie potencjalnych Uczestników Projektu.

7. Dokumenty  rekrutacyjne,  dostępne  będą  na  stronie  internetowej  Powiatowego  Ośrodka
Pomocy  Psychologiczno-Pedagogicznych i  Doradztwa Metodycznego  w Oławie,  w biurze
Projektu oraz  u Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji, który opiekuje się szkołą. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



 Projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia
nauczycieli w Powiecie Oławskim”.

8. Dokumenty  składać  należy  do  dyrektora  szkoły/przedszkola,  SORE  lub  w  biurze  projektu
w ustalonym  terminie, podanym do publicznej wiadomości.

9. Uczestnicy/uczestniczki  poszczególnych  form  wsparcia  musza  mieć  rekomendacje  Rady
Pedagogicznej.

10. Dokumenty złożone po terminie naboru lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 

11. W przypadku, gdy liczba nauczycieli/lek chętnych do udziału w Projekcie przekroczy liczbę 
dostępnych miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.

12. Objęcie wsparciem w ramach Projektu nauczyciela/nauczycielki z listy rezerwowej możliwe
jest w przypadku zakończenia udziału w projekcie przez innego Uczestnika lub gdy będzie to
wynikało z potrzeb szkoły/przedszkola.

13. Zatwierdzenie  list  przez  Beneficjenta  następuje  w  terminie  5  dni  od  dnia  zakończenia
przyjmowania wniosków. 

14. Z  każdej  szkoły  do  udziału  w  realizacji  jednego  rocznego  planu  wspomagania
zakwalifikowanych zostanie średnio 15 nauczycieli / lek. Liczba ta może zostać zwiększona lub
zmniejszona w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych szkoły/przedszkola.

15. Do udziału w pracy każdej sieci kształcenia i współpracy zaangażowanych zostanie średnio 20-
25 nauczycieli /lek z różnych szkół /przedszkoli.

16. Każdy nauczyciel/nauczycielka może uczestniczyć w realizacji Rocznego Planu Wspomagania 
lub w pracy sieci więcej niż jeden raz.

§ 6

Prawa i obowiązki uczestników  projektu

1. Uczestnicy  projektu  mają  prawo  do  podnoszenia  kompetencji  i  umiejętności  w  ramach
bezpłatnego  udziału   w  zaplanowanych  w  Projekcie  formach  wsparcia.  Otrzymają  oni
bezpłatne materiały szkoleniowe  i będą korzystać z bezpłatnego cateringu (przerwy kawowe
podczas zajęć).

2. Po zakończeniu  udziału  w danej  formie  wsparcia  uczestnicy/uczestniczki  mogą  otrzymać
zaświadczenie lub certyfikat. 

3. Uczestnicy/uczestniczki  są  zobowiązani  do  systematycznego  udziału  w  zajęciach,
potwierdzania  udziału  na  listach   obecności,  potwierdzania  otrzymania  materiałów
szkoleniowych.

4. Dyrektorzy  S/P,  w  zależności  od  formy  wsparcia,  z  której  korzystają,  zobowiązani  są
w szczególności do: 

a) udostępnienia danych niezbędnych SORE do przeprowadzenia diagnozy potrzeb;
b) umożliwienia  zorganizowania  spotkań  z  nauczycielami/nauczycielkami  w  ramach

przewidzianych form wsparcia;
c) udostępnienia pomieszczeń na realizację działań w ramach przewidzianych form wsparcia;
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d) udzielenia wsparcia i współpracy z SORE, który obejmuje daną szkołę opieką.
5. Uczestnicy/uczestniczki  Projektu  mają  obowiązek  udziału  w  badaniach  ankietowych

przeprowadzanych w ramach Projektu lub w związku z realizacją Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007 – 2013 zarówno w trakcie jago trwania, jak i  po zakończeniu po jego
zakończeniu. 

§ 7
                                                   Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie 

1. Uczestniczka/uczestnik może zrezygnować  z  uczestnictwa w projekcie na wskutek choroby,
zdarzenia  losowego,  zakończenia  zatrudnienia  w  szkole/przedszkolu,  objętej/ym  realizacją
Projektu  należy  wówczas  przekazać  koordynatorowi  oświadczenie  o  rezygnacji  z  udziału
w projekcie.

2. W przypadku rezygnacji  uczestnictwa w Projekcie na jego miejsce zostanie zakwalifikowana
osoba z listy rezerwowej wg kolejności zgłoszeń, przy założeniu, że podniesienie kwalifikacji
przez  uczestnika/uczestniczkę  będzie  możliwe  do  końca  danego  roku  szkolnego.  Decyzję
podejmie  SORE  opiekującym  się  dana  szkołą  wraz  z  dyrektorem  szkoły  i  Zespołem
Zarządzającym Projektem.

3. W przypadku zakończenia udziału w projekcie przez Uczestnika, Koordynator wpisuje na listę
uczestników osobę z listy rezerwowej.

§ 8
Obsługa Projektu

1. Obsługę zadań związanych z Projektem prowadzi Powiat Oławski/Powiatowy Ośrodek Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznych i Doradztwa Metodycznego  w Oławie 

2. Dyrektor przedszkola/szkoły objętego wsparciem zapewnia prawidłową realizację Projektu w
przedszkolu/szkole.

3. Decyzje dotyczące realizacji Projektu podejmuje Zespół Zarządzający tj

1) Za  nadzór  i  koordynowanie  realizacji  Projektu  w  Powiatowym  Ośrodku  Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznych i Doradztwa Metodycznego  w Oławie odpowiada Dyrektor,
Beata Kuczyńska-Gigołła.

2) Za nadzór i koordynowanie realizacji Projektu odpowiada Koordynator Projektu – Małgorzata
Łagowska.

3) Biuro  Projektu  mieści  się  w  siedzibie Powiatowego  Ośrodka  Pomocy   Psychologiczno-
Pedagogicznych i Doradztwa Metodycznego  w Oławie, przy Placu Zamkowym 10, telefon  71-
301 33 923, mail biuroprojektu@poradnia.olawa.pl

§ 9
Postanowienia końcowe
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1. Wszelkie  uwagi  i  zgłoszenia  naruszenia  niniejszego  Regulaminu  należy  przekazać  do
Powiatowego Ośrodka Pomocy  Psychologiczno-Pedagogicznych i Doradztwa Metodycznego
w Oławie .

2. Powiat Oławski/ Powiatowy Ośrodek  Pomocy  Psychologiczno-Pedagogicznych i Doradztwa
Metodycznego   w  Oławie  zastrzega  sobie  prawo  do  wprowadzania  zmian  w  niniejszym
Regulaminie. Wszelkie zmiany zostaną sporządzone w  formie pisemnej. 

3. W  sprawach  nieregulowanych  niniejszym  Regulaminem  decyzje  podejmuje  Zarządzający
Projektem – zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi Priorytet III Wysoka jakość
systemu  oświaty  Działanie  3.5  Kompleksowe  wspomaganie  rozwoju  szkół  Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz innymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi.  

4. Regulamin  wchodzi  w  życie  z  dniem  wprowadzenia  Zarządzenia  Dyrektora  Powiatowego
Ośrodka  Pomocy   Psychologiczno-Pedagogicznych  i  Doradztwa  Metodycznego   w  Oławie
w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  określającego  zasady  rekrutacji  przedszkoli/szkół  do
projektu  „Bezpośrednie  wsparcie  rozwoju  szkół  poprzez  wdrożenie  zmodernizowanego
systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oławskim”, realizowanego od 1 października
2013r.do  31  lipca  2015r.   w  przedszkolach/szkołach  funkcjonujących  na  terenie  Powiatu
Oławskiego  i obowiązuje  w całym okresie realizacji Projektu.
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