REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE
1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie:
„Newtonem być. Kompleksowy system wsparcia dwóch szkół Podstawowych z
gminy Tuliszków”, Nr projektu: RPWP.08.01.02-30-172/17
2. DEFINICJE
2.1 Projekt - I. „Newtonem być. Kompleksowy system wsparcia dwóch szkół
Podstawowych z gminy Tuliszków”, Nr projektu: RPWP.08.01.02-30-172/17
realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i
zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie
dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie
ogólne - projekty konkursowe–współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.2 Beneficjent - Zakład Doskonalenia Zawodowego
2.3 Uczestnik – osoba biorąca udział w Projekcie-nauczyciel.
2.4 Organizator - Zakład Doskonalenia Zawodowego.
3. TERYTORIALNY I CZASOWY ZAKRES PROJEKTU
Projekt jest realizowany od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. Obszarem realizacji
Projektu jest POWIAT KONIŃSKI, Gmina i Miasto Tuliszków.
4. CEL PROJEKTU: Wyrównanie szans edukacyjnych 220 uczniów w tym uczniów
młodszych, w tym co najmniej 4 uczniów niepełnosprawnych i/z opiniami z 2 Szkół
Podstawowych z terenu Gminy Tuliszków (OSI)- woj. wielkopolskie, poprzez
kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli tj.: realizację zajęć z zakresu
kompetencji kluczowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, indywidualne wsparcie
uczniów ze specjalnymi potrzebami, doskonalenia umiejętności 28 nauczycieli i
doposażenie pracowni w sprzęt w 2 Szkołach Podstawowych z terenu
WLKP w terminie do 31.12.2022 r.
5. ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH W PROJEKCIE
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych form wsparcia w ramach
projektu dostępne są na stronie internetowej: www.zdz.com.pl
lub też
bezpośrednio w Biurze Projektu.
Zakład Doskonalenia Zawodowego, 60-171 Poznań,
Ul. Żmigrodzka 41/49, tel. 061 8685417
BIURO TERENOWE- PUNKT INFORMACYJNO REKRUTACYJNY
Centrum Kształcenia w Koninie,
ul. Z. Urbanowskiej 9, 62-500 Konin,
tel. 63 24 20 896
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie
ul. Nortowska 1
62-740 Tuliszków
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
IM. Romualda Traugutta w Grzymiszewie
ul. Nowa 2
62-740 Tuliszków
6. KRYTERIA UCZETNICTWA
6.1 Uczestnikiem projektu może być osoba, która w dniu podpisania Formularza
Zgłoszeniowego – Umowy spełnia jednocześnie wszystkie wymienione poniżej
warunki:
1. zgłasza z własnej inicjatywy chęć udziału w projekcie
2.posiada na terenie województwa wielkopolskiego miejsce zamieszkania w
rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz pracuje w wymienionych niżej szkołach:
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie
ul. Nortowska 1
62-740 Tuliszków

7. ZOBOWIĄZANIA STRON
7.1 Zakwalifikowanie osoby do Projektu następuje na podstawie niniejszego
Formularza Zgłoszeniowego – Umowy ,oraz zgody na przetwarzanie danych
osobowych dostarczonych do biura Organizatora. Wypełniony i podpisany
Formularz Zgłoszeniowy - Umowę prosimy dostarczyć najpóźniej na 5 dni
roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia na adres Organizatora wskazany
w pkt.5.
7.2 Warunkiem zakwalifikowania osoby do udziału w Projekcie jest spełnienie
kryteriów uczestnictwa, o których mowa w pkt. 6.
7.3 Warunkiem ukończenia udziału w projekcie jest obecność Uczestnika w
czasie co najmniej 80% godzin zajęć danej formy wsparcia oraz przystąpienie
do egzaminów końcowych . Uczestnik poświadcza obecność własnoręcznym
podpisem na liście obecności.
7.4 Osoba, która ukończy daną formę wsparcia otrzyma zaświadczenie o jej
ukończeniu.
7.5 Opuszczenie przez Uczestnika więcej niż 20% godzin przewidzianych na
realizację wybranej formy wsparcia obliguje go do zwrotu całego kosztu
udzielonego wsparcia przypadającego na jednego uczestnika.
7.6 Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie w przypadku rezygnacji
zobowiązana jest podać przyczynę rezygnacji.
7.7 W przypadku, gdy dana forma wsparcia nie odbędzie się z winy
organizatora zostanie wyznaczony inny termin do akceptacji przez Uczestnika.
7.8 Uczestnik projektu jest zobowiązany do udziału we wszystkich formach
wsparcia i egzaminach/testach obejmujących:
a) szkolenie z zakresu metody eksperymentu lub
b) studia podyplomowe,
c) szkolenie doskonalące z zakresu rozwijania kompetencji wychowawczych
nauczyciela.
8. MONITORING I OCENA
8.1 Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Uczestnicy podlegają procesowi
monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w
ramach Projektu do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie.
8.2 W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i ewaluacji Uczestnicy
Projektu są zobowiązani do udzielania informacji na temat rezultatów
uczestnictwa w Projekcie (także 6 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie)
przedstawicielom Beneficjenta oraz Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu lub
podmiotu przez niego upoważnionego.
8.3 Uczestnicy Projektu są zobowiązani do wypełniania ankiet monitorującej
na koniec szkolenia.
9. POZOSTAŁE
9.1 W przypadku powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Strony
będą starały się załatwić go polubownie, a w przypadku braku porozumienia,
właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie właściwy ze względu na siedzibę
Organizatora Kształcenia Sąd Gospodarczy.
9.2 W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.

……………………………………………………………………………................
Data, Podpis osoby zgłaszającej uczestnictwo w Projekcie

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
IM. Romualda Traugutta w Grzymiszewie
ul. Nowa 2
62-740 Tuliszków
3. jest nauczycielem kształcenia ogólnego:
4. nie jest lub bezrobotną lub długotrwale bezrobotną

Zakład Doskonalenia Zawodowego - ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań, tel. 61 868 54 17
Centrum Kształcenia w Koninie, ul. Z. Urbanowskiej 9, 62-500 Konin, tel. 63 24 20 896

