
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie 

" Wysoka jakość edukacji w Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie” 

 

 
 

§ 1 

Informacje ogólne 

 

 

1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Wysoka jakość edukacji w Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół 

w Wołczynie” w Gminie Wołczyn.  
 

2. Projekt  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, IX. Wysoka Jakość Edukacji, 9.1 Jakość edukacji, 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego 

3. Realizatorem projektu jest Gmina Wołczyn, Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn. 

 

4. Biuro projektu mieści się w Urzędzie Gminy Wołczyn, Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn. 

 

5. Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. w Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie. 

 

 

 



 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

§ 2 

Cele i zakres wsparcia 

1. W ramach projektu planuje się podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej GLZS w Wołczynie w kierunku bardziej efektywnej i 

lepszej pracy z uczniami poprzez realizację szkoleń doskonalących. W szkoleniach weźmie udział 32 (21K) nauczycieli 

zakwalifikowanych na szkolenia na podstawie przeprowadzonej rekrutacji. 

2. Udzielone wsparcie zostanie poddane ocenie po zakończeniu realizacji form doskonalenia. Efektem, który mają osiągnąć uczestnicy w 

wyniku przeprowadzonych działań projektowych będzie uzyskanie kompetencji w zakresie objętym kierunkiem szkolenia. Uzyskanie 

kompetencji zostanie zweryfikowane na podstawie uzyskanych zaświadczeń/certyfikatów ukończenia szkoleń, zgodnie z Regulaminem 

Konkursu. 

 

 

Szkoła Dokładna nazwa szkolenia/kursu/warsztatu Typ wsparcia Liczba osób 

Gimnazjum w GLZS w 
Wołczynie 

Technologia informacyjno-komunikacyjna w pracy z uczniem z 
niepełnosprawnością intelektualną i ruchową 

szkolenie 9 (4K) 

Gimnazjum w GLZS w 
Wołczynie 

Terapia i edukacja młodzieży z autyzmem z uwzględnieniem zespołu 
Aspergera 

szkolenie 10 (8K) 

Gimnazjum w GLZS w 
Wołczynie 

Rewalidacja indywidualna ucznia autystycznego lub 
niepełnosprawnego intelektualnie 

szkolenie 3 (3K) 

Liceum w GLZS w 
Wołczynie 

Indywidualizacja nauczania szkolenie 10 (6K) 
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§3 

Rekrutacja 

 

1. W procesie rekrutacji uczestnicy wypełnią dokumenty rekrutacyjne, tj. deklaracje udziału w projekcie.  

2. Do udziału w projekcie uprawnieni są wyłącznie nauczyciele z Gimnazjalno-Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie, na terenie Gminy Wołczyn. 

3. Do objęcia wsparciem rekrutowani będą nauczyciele zgodnie ze zdiagnozowanymi w każdej ze szkół ich indywidualnymi potrzebami, 

zainteresowaniami i predyspozycjami. 

4. Zostanie utworzona lista uczestników oraz lista rezerwowa.  

5. W przypadku nie zrekrutowania zakładanej liczby osób, Wnioskodawca przeprowadzi rekrutację uzupełniającą. W trakcie rekrutacji zostanie 

zapewniona równość szans płci, tj. kryterium płci nie będzie miało wpływu na decyzję o przyjęciu. Ponadto, osoby niepełnosprawne będą 

miały pierwszeństwo udziału w zajęciach. 

6. O zakwalifikowaniu do projektu Dyrektor szkoły powiadamia nauczyciela. Powiadomienie winno być skuteczne i dokonane w sposób 

zwyczajowo przyjęty w danej szkole w sprawach kontaktów z nauczycielami.  

 

 

§ 4 

Uczestnictwo w projekcie  

1. Wsparcie realizowane będzie w okresie od 01.09.2016 do 30.06.2017. 

2. Wsparciem - zgodnie z przeprowadzoną diagnozą - zostaną objęci nauczyciele obu szkół wchodzących w skład Gimnazjalno-Licealnego 

Zespołu Szkół, tj. Publicznego Gimnazjum im. JP II oraz  Liceum Ogólnokształcącego. 

 

 


