Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu
(zmieniony 10.08.2011)

§1
Definicje
1. Projekt - oznacza przedsięwzięcie „Nowe kwalifikacje nauczycieli województwa
świętokrzyskiego”.
2. Realizator Projektu – Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach.
3. Uczestnik projektu (Beneficjent Ostateczny - BO) - nauczyciel lub inny pracownik
pedagogiczny zakwalifikowany do udziału w kursie kwalifikacyjnym, zgodnie z
regulaminem rekrutacji.
4. Koordynator Projektu - osoba zarządzająca Projektem.
5. Zespół Zarządzający – Zespół Zarządzający Projektem „Nowe kwalifikacje nauczycieli
województwa świętokrzyskiego”.
6. Biuro Projektu – Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach,
ul.
Tadeusza Krywki 18, 27-200 Starachowice.

§2
Informacje ogólne
1. Projekt
„Nowe
kwalifikacje
nauczycieli
województwa
świętokrzyskiego”
współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4
„Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”, na podstawie umowy o
dofinansowanie, podpisanej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w
Kielcach.
2. Projekt realizowany jest przez Wioletta Ćwik Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych
(dalej - CDKO) z siedzibą w Starachowicach, ul. Tadeusza Krywki 18, 27-200
Starachowice, w okresie od 02.05.2011 r. do 31.08.2012 r.
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3. Cele głównym projektu jest uzyskanie nowych umiejętności kwalifikacji przez 120
nauczycielek i 30 nauczycieli z województwa świętokrzyskiego.
4. Osoby zakwalifikowane do projektu wezmą udział w wybranym kursie kwalifikacyjnym.
5. Nabór do projektu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych z zastrzeżeniem §3
6. Informacje o miejscu i czasie rekrutacji dostępne będą na ulotkach promocyjnych, a także
na stronie internetowej projektu zamieszczonej na www.cdko.edu.pl/projekt .

§3
Kryteria uczestnictwa w Projekcie
Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest:
1.

Zapoznanie się z Regulaminem udziału w projekcie (dostępny na stronie
www.cdko.edu.pl/projekt oraz w siedzibie CDKO.

2.

Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego wraz z:
a) oświadczeniem o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności (pozwalającym
stwierdzić, że dana osoba spełnia warunki uczestnictwa);
b) zaświadczeniem potwierdzającego zatrudnienie w szkole lub innej placówce
oświatowej;
c) kopią dowodu osobistego,
d) kopią orzeczenia o niepełnosprawności - jeśli dotyczy (nauczyciel posiada
orzeczenie o niepełnosprawności i zamierza skorzystać z preferencji podczas
naboru).

3.

Pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną.

4.

Formularz zgłoszeniowy oraz wzory dokumentów wymienionych w punktach a-b znajdują
się na stronie internetowej www.cdko.edu.pl/projekt (w zakładce „Rekrutacja” oraz w
siedzibie CDKO).

5.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane są złożyć do Biura Projektu,
najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu, dodatkowe dokumenty:
a) kopię dyplomu ukończenia studiów,
b) kopię zaświadczenia o uzyskanym stopniu awansu zawodowego (w przypadku
posiadania),

6. Niezłożenie dokumentów dodatkowych, wymienionych w pkt 5 oznacza rezygnację z
udziału w projekcie.
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§6
Zasady kwalifikacji Uczestników Projektu

1. Kwalifikacja uczestników dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną złożoną
z koordynatorki projektu oraz asystenta koordynatorki projektu i specjalistki ds. rekrutacji.
2. Komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji uczestników projektu biorąc pod uwagę
kryteria formalne i kryterium wskaźników celu projektu.
3. Kryteria formalne:
1) Zatrudnienie w szkole lub innej placówce oświatowej z województwa
świętokrzyskiego.
2) Zamieszkanie na terenie województwa świętokrzyskiego.
4. Kryterium wskaźników celów projektu:
1.

rekrutacja co najmniej 50 % osób zamieszkałych na terenach wiejskich

(wg definicji GUS – tereny wiejskie to obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca
poza miastem) gminy miejsko-wiejskiej
2.

rekrutacja co najmniej 50 % osób zatrudnionych na terenach wiejskich

3.

rekrutacja 10 osób kształcenia zawodowego

4.

rekrutacja 120 kobiet i 30 mężczyzn

5. Rekrutacja ma charakter zamknięty – zgłoszenia można składać osobiście, przesyłać
poczta lub drogą elektroniczną do dnia zamknięcia rekrutacji, przy czym w przypadku
zgłoszeń nadsyłanych pocztą, liczy się data wpływu zgłoszenia do Biura Projektu.
6. Terminy rekrutacji:
1) Nabór nr 1 – formularz zgłoszeniowy (wraz z pozostałymi dokumentami) można
składać od 30 maja do 27 czerwca 2011 r., do godz. 14.30 na następujące kursy
kwalifikacyjne:
a. pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną
(zajęcia w Starachowicach w okresie: sierpień 2011 – maj 2012),
b. kurs edukatorski
(zajęcia w Starachowicach w okresie: lipiec 2011 – kwiecień 2012),
c. oligofrenopedagogika
(zajęcia w Bogucicach, pow. Pińczów, w okresie: lipiec 2011 – kwiecień 2012),
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2) Nabór nr 2 – formularz zgłoszeniowy (wraz z pozostałymi dokumentami) można
składać od 19 września do 3 października 2011 r., do godz. 14.30 na następujące
kursy kwalifikacyjne:
a) kurs pedagogiczny
(zajęcia w Starachowicach w okresie: listopad 2011 – lipiec 2012),
b) kurs edukatorski
(zajęcia w Bogucicach, pow. Pińczów, w okresie: listopad 2011 – sierpień 2012),
c) oligofrenopedagogika
(zajęcia w Starachowicach w okresie: listopad 2011 – sierpień 2012),
3) Nabór uzupełniający na kurs pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną
– formularz zgłoszeniowy (wraz z pozostałymi dokumentami) można składać do 10
września 2011 r.,
7. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy rezerwowej
nastąpi (odpowiednio do naboru) w dniu 30 czerwca 2011 r. oraz 10 października 2011 r.,
oraz 15 września 2011 r. (w przypadku naboru uzupełniającego).
8. Wszystkie osoby zostaną powiadomione pocztą elektroniczną ( lub telefonicznie):
a) o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie,
b) o umieszczeniu na liście dodatkowej,
c) o niezakwalifikowaniu do udziału w projekcie.
9. Projekt jest adresowany do wszystkich nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych
zainteresowanych nabyciem nowych kwalifikacji.
10. W procesie rekrutacji w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby spełniające
jedno z poniższych kryteriów (50% uczestników projektu):
1) zamieszkanie i zatrudnienie obszarach wiejskich,
2) zamieszkanie na obszarach wiejskich,
11. W drugiej kolejności kwalifikowane będą osoby zatrudnione na obszarach wiejskich – do
osiągnięcia przewidzianego wskaźnika celu projektu.
12. W dalszej kolejności – wg kolejności zgłoszeń.
13. Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności będą kwalifikowane w pierwszej
kolejności.
14. W przypadku każdego kursu kwalifikacyjnego utworzone zostaną listy rezerwowe.
4

15. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w sytuacji rezygnacji osób z list
podstawowych (przed rozpoczęciem kursu lub w początkowej jego fazie).
16. Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą
zastąpiły.
17. W danym kursie może wziąć udział od 1 do 3 osób zatrudnionych w danej szkole lub
placówce oświatowej. W przypadku braku zgłoszeń z innych szkól Komisja rekrutacyjna
może zakwalifikować większą liczbę uczestników (nie więcej jak 5)
18. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń niż zaplanowana liczba uczestników danego kursu
kwalifikacyjnego przeprowadzona zostanie rekrutacja dodatkowa – wg kolejności
zgłoszeń.

§6
Postanowienia końcowe
1. Zmieniony regulamin obowiązuje od 10 sierpnia 2011 r.
2. Realizator Projekty zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji.
3. Uczestnik projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji
4. Regulamin projektu jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu:
www.cdko.edu.pl/projekt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
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