
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie 

"Szkoły podstawowe w Gminie Wołczyn stawiają na edukację” 

 
 

§ 1 

Informacje ogólne 

 

 

1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Szkoły podstawowe w Gminie Wołczyn stawiają na edukację” w 

Gminie Wołczyn. 

 

2. Projekt  jest współfinansowanego 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 31 marca 2018 r. w: 

o Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołczynie 

o Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołczynie 

o Szkoła Podstawowa w Wąsicach 

o Szkoła Podstawowa w Komorznie 

o Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej 

 

 



 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

§ 2 

Cele i zakres wsparcia 

1. Proj. ma na celu poprawę efektywności i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Wołczynie, Szkole Podstawowej nr 

2 w Wołczynie, Szkole Podstawowej w Wąsicach, Szkole Podstawowej w Komorznie, Szkole Podstawowej w Wierzbicy Górnej, 

poprzez realizację w roku szkolnym 2016/2017 następujących zadań: kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych, stworzenie w 

szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, doradztwo edukacyjno-zawodowe,  rozwijanie kompetencji 

informatycznych i korzystanie z nowoczesnych TIK, objęcie wsparciem uczestników ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz (w 

term. IX.2016-III.2018) doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli. 

 

§ 3 

Rekrutacja 

 

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

2. Do udziału w projekcie uprawnieni są nauczyciele z Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołczynie, Szkoły Podstawowej w Wąsicach i Szkoły Podstawowej 

w Komorznie, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu „Szkoły podstawowe w Gminie Wołczyn stawiają na edukację”. 
3. Na zajęcia 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. W ramach zadania planuje się podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej szkół podstawowych w kierunku bardziej efektywnej i 

lepszej pracy z uczniami poprzez realizację szkoleń doskonalących i studiów podyplomowych.  
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2. W szkoleniach/studiach weźmie udział 12 (11K) nauczycieli zakwalifikowanych do udziału w projekcie na podstawie przeprowadzonej 

rekrutacji.  

3. Nauczyciele objęci zostaną następującymi formami wsparcia:  

Szkoła 
Dokładna nazwa kierunku studiów 
podyplomowych/kursu/warsztatu 

Liczba osób 

SP1 Mechatronika w edukacji – studia podyplomowe 1 (1M) 

SP w Wąsicach 
Diagnoza i terapia pedagogiczna – studia 

podyplomowe 
1 (1K) 

SP w Komorznie 
Innowacje pedagogiczne i eksperymenty w praktyce - 

warsztaty 
10 (10K) 

SP w Komorznie 
WebQuest jako atrakcyjna odmiana metody projektów 
w nauczaniu na wszystkich przedmiotach - warsztaty 

10 (10K) 

SP w Komorznie Trudne zachowania uczniów – warsztaty 10 (10K) 

SP w Komorznie 
Najczęstsze wady wymowy u dzieci w młodszym wieku 
szkolnym- ich przyczyny oraz sposoby wsparcia ucznia z 

problemami logopedycznymi – warsztaty 
10 (10K) 

SP w Komorznie Grafika komputerowa - warsztaty 1 (1K) 

 

4. Udzielone wsparcie zostanie poddane ocenie po zakończeniu realizacji form doskonalenia.  

5. 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.  

6. Trwałość rezultatów projektu zostanie zachowana poprzez nabycie kompetencji przez nauczycieli, wykorzystywanie ich w praktyce w 

trakcie pracy z uczniami, zarówno w czasie trwania projektu, jak i po jego zakończeniu. 

 

 

 

 


