PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Regulamin uczestnictwa szkół w projekcie
pn. „Uczeń przerósł mistrza – metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej”
Projekt pn. „Uczeń przerósł mistrza – metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej” jest realizowany przy wsparciu
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4
Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

I. Wstęp
1. Regulamin określa warunki udziału beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu) w projekcie pt.
„Uczeń przerósł mistrza – metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej”.
2. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa
jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe.
3. Projekt realizowany jest pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
4. Pomysłodawcą projektu jest firma Gobal Trade Industry, z siedzibą w Toruniu 87-100, ul. Szosa
Lubicka 168 B, zwana dalej Beneficjentem.
5. Celem projektu jest zwiększenie efektywności nauczania w edukacji wczesnoszkolnej poprzez
opracowanie i wdrożenie Innowacyjnego Programu Nauczania wraz z obudową dydaktyczną ze
szczególnym uwzględnieniem uczniów zdolnych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego,
łódzkiego i wielkopolskiego.
6. Projekt adresowany jest do uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów 5 szkół podstawowych, w tym
placówek oświatowych publicznych i niepublicznych, prowadzące kształcenie w klasach I – III, w
szczególności z obszaru gmin wiejskich i wiejsko – miejskich z województwa kujawsko –
pomorskiego, łódzkiego i wielkopolskiego.
7.

Termin realizacji projektu obejmuje okres od 20 maja 2014 do 31 lipca 2015 roku.

8. Do udziału w projekcie wybranych zostanie (na podstawie zgłoszeń) 5 szkół podstawowych z terenu
wyżej wymienionych województw.
9. Definicje:
Jeśli nie zaznaczono w Regulaminie odmiennie, poniżej wskazanym pojęciom nadaje się znaczenie
następujące:
1) „Regulamin” – pod pojęciem tym rozumie się niniejszy dokument.
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2) „Projekt” - pod pojęciem tym rozumie się Projekt „Uczeń przerósł mistrza – metoda projektu w
edukacji wczesnoszkolnej”, Poddziałanie 3.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego
beneficjentem jest Global Trade Industry z siedzibą w Toruniu.
3) „Beneficjent Projektu” – pod pojęciem tym rozumie się podmiot opisany w punkcie I.4 Regulaminu.
4) „Biuro Projektu” – pod pojęciem tym rozumie się jednostkę organizacyjną utworzoną przez
Beneficjenta w ramach jej struktury organizacyjnej.
5) „Siedziba Biura Projektu” - pod pojęciem tym rozumie się lokal, w którym mieści się Biuro Projektu,
położony przy ul. Szosa Lubicka 168 B, 87-100 Toruń , telefon numer: 506 064 185,

mail:

projekt@global-industry.eu.
6) „Szkoła” - pod pojęciem tym rozumie się szkołę podstawową z terenu województwa kujawsko –
pomorskiego, łódzkiego i wielkopolskiego, która dokonała zgłoszenia swojego udziału w Projekcie,
zgodnie z formularzem, wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową na adres siedziby biura
projektu. Termin upływa dnia: 25 czerwca 2014r. (decyduje data stempla pocztowego).
7) „Strona Internetowa Projektu” – pod pojęciem tym rozumie się stronę internetową w domenie Projektu
www.uczenprzeroslmistrza.pl
8) „Nauczyciel” - pod pojęciem tym rozumie się osobę posiadającą wymagane przepisami prawa
kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Szkole w klasach I etapu
edukacyjnego, prowadzącą większość godzin przewidzianych planem zajęć obowiązkowych dla tego
Oddziału, zatrudnioną w Szkole;
9) „Innowacyjny Program Nauczania” - pod pojęciem tym rozumie się program nauczania ogólnego,
opracowany w Projekcie, zgodnie z jego założeniami merytorycznymi i obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.
Program będzie poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

II. Warunki uczestnictwa szkół w projekcie
1. Nadesłanie formularza zgłoszenia szkoły w wymaganym terminie do siedziby Beneficjenta projektu
(pocztą tradycyjną przez dyrektora szkoły lub organ prowadzący lub drogą mailową, z zapewnieniem
dostarczenia podpisanych dokumentów w terminie późniejszym).
2. Spełnienie kryterium formalnego: szkoła posiada klasy pierwsze, w których planowana liczba uczniów
wynosi minimum 20 dzieci oraz posiadanie tablicy interaktywnej.
3. Deklaracja udziału w projekcie jednej klasy 1.
4. Przeprowadzenie rekrutacji uczniów klas 1 we wrześniu 2014 r. zgodnie z wymogami projektu
(pisemna zgoda rodziców/opiekunów, oświadczenie uczestnika).
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5. Do

projektu

Dyrektor

Szkoły

deleguje

jednego

nauczyciela

(do

procesu

szkoleniowo-

przygotowawczego), jeden nauczyciel będzie wdrażał pilotażowo IPN wraz z obudową dydaktyczną w
ramach projektu w roku szkolnym 2014/2015.
6. Do projektu może przystąpić nauczyciel (ze szkoły podstawowej zgłaszającej się do projektu)
posiadający kwalifikacje do pracy w klasach I-III i mający zatrudnienie w szkole na stanowisku
nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, posiadający umiejętności stosowania IP i doświadczenie w
pracy metodą projektu. Przedstawienie przez nauczyciela kompletu dokumentów niezbędnych do
udziału w projekcie: formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami i wymaganymi załącznikami
(formularz rekrutacyjny, zaświadczenie o zatrudnieniu, zgoda dyrektora, opis motywacji do pracy z
uczniem zdolnym).
III. Kryteria uczestnictwa szkół w projekcie
1. Ocena merytoryczna - oceny zgłoszeń dokona Koordynator Projektu wg następujących kryteriów:
a) Ocena motywacji wyznaczonych nauczycieli do wdrożenia innowacyjnego programu nauczania i do
pracy z uczniem zdolnym zostanie dokonana na podstawie przedstawionego opisu do 10 pkt.
b) Dodatkowo punktowane zostaną zgłoszenia szkoły posiadające dostęp do Internetu + 10 pkt. oraz
mające siedzibę na terenie obszaru wiejskiego/ miejsko – wiejskiego + 10 pkt.
2. W efekcie rekrutacji wytypowanych zostanie 5 szkół z województwa kujawsko – pomorskiego,
łódzkiego i wielkopolskiego.
3. O zakwalifikowaniu, jak i nie zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie, szkoły zostaną
poinformowane drogą elektroniczną.
IV. Obowiązki szkoły w projekcie
1. Zorganizowanie

zajęć lekcyjnych w oparciu o innowacyjny program nauczania „Uczeń przerósł

mistrza – metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej” i obudowę dydaktyczną zintegrowaną z
programem nauczania w terminie 1 wrzesień 2014 r. do 30 czerwiec 2015 r.
2. Udział nauczycieli w 16 godz. szkoleniu przygotowującym do pracy metodą projektu i z dziećmi o
specjalnych potrzebach edukacyjnych w oparciu o program nauczania w lipcu 2014 r. oraz w 16 godz.
szkoleniu z zakresu wdrożenia IPN we wrześniu 2014 r.
3. Udział nauczycieli w ocenie i konsultacjach programu nauczania i materiałów opracowanych dla
uczniów w czasie trwania projektu.
4. Współpraca z Opiekunem merytorycznym projektu w zakresie wdrażania programu nauczania w
okresie od 1 wrzesień 2014 r. do 30 czerwiec 2015 r.
5. Udostępnienie dokumentacji przebiegu nauczania (np.: dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych, dzienniki zajęć specjalistycznych i inne dzienniki zajęć, które
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prowadzone są dla uczniów klas I, karty obserwacji dziecka, oceny opisowe, arkusze ocen)
Opiekunowi merytorycznemu projektu „Uczeń przerósł mistrza – metoda projektu w edukacji
wczesnoszkolnej” w celu opracowania raportów ewaluacyjnych i sporządzenia danych statystycznych.
6. Umieszczenie plakatu informującego w siedzibie budynku Szkoły.
7. Wykorzystywanie przekazanych materiałów dydaktycznych na cele edukacyjne zgodne z Projektem
przez co najmniej 5 lat od zakończenia Projektu, tj. zgodnie z zasadą trwałości projektów
współfinansowanych przez Unię Europejską.
8. Szkoła zakwalifikowana do projektu może zgłosić w Kuratorium wdrażanie innowacji pedagogicznej.

V. Obowiązki Beneficjenta projektu
Beneficjent projektu zobowiązuje się do:
1. Opracowania materiałów dydaktycznych dla nauczycieli.
2. Przeszkolenia 5 nauczycieli z 5 szkół podstawowych z w/w województw w zakresie innowacyjności
programu nauczania „Uczeń przerósł mistrza – metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej”
stosowania metody projektu w edukacji wczesnoszkolnej i pracy z uczniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.
3. Zapewnienia 5 szkołom materiałów niezbędnych do realizacji programu.

VI. Monitoring i ewaluacja
1. W ramach realizacji projektu prowadzony jest bieżący monitoring działań zaplanowanych w
harmonogramie projektu oraz ewaluacja projektu.
2. Szkoła i nauczyciele wdrażający program, „Uczeń przerósł mistrza – metoda projektu w edukacji
wczesnoszkolnej” zobowiązani są do współdziałania z Beneficjentem w zakresie wszelkich działań
podejmowanych dla potrzeb monitorowania i ewaluacji projektu poprzez działania:
a) Wypełnianie ankiet ewaluacyjnych oceniających zawartość merytoryczną Programu oraz aspekt
organizacyjny realizowanego projektu,
b) Przeprowadzenia ankiet diagnostycznych wśród uczniów,
e) Prowadzenie bieżącej obserwacji ucznia i udostępnianie wyników obserwacji do przeprowadzenia
analizy Beneficjentowi,
f) Ocena przydatności obudowy dydaktycznej Programu.
4. Szkoła i nauczyciel na potrzeby monitoringu projektu zobowiązani są do:
a) Informowania Biura Projektu o wszelkich zmianach w danych podanych w dokumentacji
rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od ich zaistnienia,

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

b) Podania danych niezbędnych Beneficjentowi do wypełnienia kwestionariusza PEFS (Podsystem
Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego),
c) Potwierdzenia odbioru otrzymywanego wsparcia własnoręcznym podpisem.
VII. Uwagi końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do decydowania w sprawach spornych i nieobjętych regulaminem.
3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze współpracy ze szkołą niewywiązującą się z
podjętych zobowiązań.
4. Termin i tryb składania dokumentów rekrutacyjnych: drogą pocztową na adres siedziby biura projektu:
ul. Szosa Lubicka 168 B, 87-100 Toruń lub mailem na adres: projekt@global-industry.eu (z
obowiązkiem późniejszego dostarczenia kompletu podpisanych dokumentów). Termin upływa dnia: 25
czerwca 2014r. (decyduje data stempla pocztowego).
5. Komplet dokumentów rekrutacyjnych jest do pobrania na stronie www.uczenprzeroslmistrza.pl.
6. Lista zakwalifikowanych do projektu szkół zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie
internetowej projektu www.uczenprzeroslmistrza.pl w ciągu siedmiu dni roboczych po upływie
terminu składania wniosków.
7. Beneficjent zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do regulaminu lub też wprowadzenia
dodatkowych postanowień wynikających ze zmian uwarunkowań prawnych, w tym zwłaszcza
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmiana regulaminu nie powoduje konieczności aneksowania
umowy uczestnictwa w Projekcie.
8. Wszelkie zmiany do regulaminu będą umieszczenie na stronie internetowej projektu.
9. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wytycznych PO KL.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, a dotyczących praw i obowiązków Szkoły,
Nauczycieli decyzje wydaje Koordynator Projektu.

Toruń, dn. 12.06.2014 r.

Agnieszka Dziedzic
Koordynator Projektu

