Regulamin szczegółowy przyznawania i przekazywania wsparcia
w ramach projektu: „Klucze do sukcesów - podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej
Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie” nr Projektu RPLD.11.01.02-10-B036/16 skierowanego do
uczniów/uczennic Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie prowadzonego przez Powiat
Kutnowski/Zespół Szkół nr 1 w Kutnie w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje,
Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI. 1.2 Kształcenie ogólne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
I Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady, warunki i tryb organizacji wsparcia w ramach projektu
„Klucze do sukcesów - podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr
1 im. St. Staszica w Kutnie” skierowanego do uczniów/uczennic Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława
Staszica w Kutnie prowadzonego przez Powiat Kutnowski/Zespół Szkół nr 1 w Kutnie w ramach Osi
Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI. 1 Wysoka jakość edukacji,
Poddziałania XI. 1.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) szkoła – Zespół Szkół nr 1 w Kutnie ,
2) Beneficjent Ostateczny (BO) – nauczyciele szkoły, o których mowa w ust. 1,
zakwalifikowani do udziału w projekcie.

1.

2.
a)
b)
c)

§2
Wsparcie udzielane w ramach Działania XI. 1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI. 1.2
Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 –
2020 przyznawane jest w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St.
Staszica w Kutnie poprzez realizację dodatkowych form wspierających rozwój kompetencji
kluczowych uczniów klas I-III LO i I-IV Technikum oraz podniesienia kompetencji nauczycieli
przedmiotów przyrodniczych i informatycznych biorących udział w projekcie jako uzupełnienie
działań skierowanych do uczniów.
Wsparcie skierowane do nauczycieli, o którym mowa w ust. 1 realizowane będzie w następujących
formach:
Metody poszukujące oparte na narzędziach TIK w kształceniu z przedmiotów przyrodniczych i
informatycznych, szkolenie dla 6 nauczycieli 2dni x 6h,razem 12h w miesiącu kwietniu 2017.
Warsztaty z chemii dla jednego nauczyciela 2 dni x 6h, razem 12h, w miesiącu czerwcu 2017r.
Szkolenie kształtujące nauczanie przedmiotów przyrodniczych przez dociekanie naukowe, dla 5
nauczycieli 2dni x6h,razem 12h w miesiącu maju 2017.
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II Zasady, warunki i tryb organizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu
„Klucze do sukcesów - podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1
im. St. Staszica w Kutnie”

1.

2.
3.
4.
4.

§3
Instytucją odpowiedzialną za organizację i realizację projektu „Klucze do sukcesów - podniesienie
jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie” jest Zespół
Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica, ul. Oporowska 7, 99-300 Kutno reprezentowany przez Pana
Janusza Pawlaka – Dyrektora Szkoły, zwanego dalej Organizatorem projektu.
Zajęcia w ramach projektu będą realizowane w siedzibie Zespołu Szkół nr 1 w Kutnie przy
ul. Oporowskiej 7.
Okres realizacji projektu trwa od 01.12.2016 do 30.11.2018. Realizacja szkoleń nastąpi w
pierwszym roku realizacji projektu.
Organizator projektu zapewnia BO:
bezpłatny udział w zajęciach,
Zajęcia w ramach projektu realizowane będą w oparciu o programy opracowane
przez trenerów prowadzących zajęcia i dostosowane do poszczególnych rodzajów szkoleń
projektowych.

§4
1. Do ubiegania się o uczestnictwo w dodatkowych zajęciach w ramach projektu uprawnieni są
nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 w Kutnie.
2. Kryteria dotyczące udziału w projekcie zostały podane na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 1
w Kutnie, na tablicach ogłoszeń szkoły. Informacje o rekrutacji dostępne są u dyrektora szkoły.
Rekrutacja na zajęcia dodatkowe/szkolenia w projekcie odbywać się będzie zgodnie z zasadami
równości szans kobiet i mężczyzn, bez utrwalania stereotypów z zastosowaniem kryteriów
punktowych uwzględniających:
Kryteria rekrutacji dla nauczycieli
• Nauczanie przedmiotów/klas w których stwierdzono niski poziom kształcenia- 5 pkt.

1. Warunkiem udziału w zajęciach w ramach projektu jest dostarczenie poniższych dokumentów:
1) Formularz rekrutacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
2) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
3) Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu
4) Oświadczenie o równości szans oraz Przekazanie praw do wizerunku stanowiące załącznik nr
4 do niniejszego Regulaminu,
5) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego
Regulaminu
6) Oświadczenie dotyczące preferowanej formy wsparcia, stanowiący załącznik nr 6 do
niniejszego regulaminu.
Weryfikacji dokona Komisja Rekrutacyjna na podstawie danych Zespołu Szkół nr 1 w Kutnie
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Formularz rekrutacyjny zostanie zweryfikowany i udokumentowany przez poniższy dokument:
Karta oceny formularza rekrutacyjnego, stanowiąca załącznik nr 1a do niniejszego Regulaminu
1. W przypadku tej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu się do projektu zdecyduje Komisja
Rekrutacyjna, składająca się z Dyrektora ZS1 oraz Koordynatora Projektu
2. Zostanie utworzona lista rezerwowa (pozostałe osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów).
3. Każdy uczestnik przed wypełnieniem w/w dokumentów powinien zapoznać się z regulaminem
rekrutacji.
4. Deklarację wraz z załącznikami należy składać u Koordynatora merytorycznego- Pani Małgorzaty
Żurady w terminie od 10.04.2017 r. do 14.04.2017 r.
§5
Nauczyciele zobowiązani są do udzielania organizatorowi projektu informacji służących monitorowaniu
projektu, także innym instytucjom w celu monitoringu i ewaluacji .
III Postanowienia końcowe
§7
1. Regulamin szczegółowy przyznawania i przekazywania wsparcia nauczycielom ZS1 w Kutnie
wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2017r.
2. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Koordynatora
Projektu po konsultacji z Dyrektorem szkoły oraz Koordynatorem merytorycznym.
3. Realizacja projektu podlega kontroli przez Instytucję Zarządzającą lub organizatora projektu,
o którym mowa w § 3 ust.1.
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