
 
REGULAMIN REKRUTACJI  I UCZESTNICTWA w projekcie p.tyt.: 

 „Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”  
nr RPDS.10.02.01-02-0080/18 

 
 

§ 4. Procedura rekrutacji nauczycieli 
 

1. Rekrutacja nauczycieli w ramach wsparcia oferowanego w zadaniach zostanie uruchomiona nie 
później niż 15 listopada 2018 r.  

2. Wszyscy nauczyciele 9 szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubin zostaną 
poinformowani o naborze na dodatkowe zajęcia poprzez informację w sekretariacie szkoły  (plakat 
A4) oraz ustnie przez SzOP.  

3. Zgłoszenia do wsparcia w ramach projektu dokonywane są w formie pisemnej poprzez dostarczenie 
kompletu dokumentów rekrutacyjnych do szkoły.  

4.  O przycięciu zgłoszenia do wsparcia w ramach projektu decydują poprawnie wypełnione i podpisane 
oraz skompletowane dokumenty rekrutacyjne złożone w danej szkole przez nauczyciela tj.: 
a) Formularz zgłoszeniowy nauczyciela, 
b) Deklaracja uczestnictwa w projekcie nauczyciela, 
c) Oświadczenia o udostępnieniu danych osobowych.  

5. Weryfikacji zgłoszeń pod względem formalnym i kompletności dokonuje SzOP danej szkoły, w której 
nauczyciel pełni obowiązki zawodowe.     

6. Poprawnie złożone komplety dokumentacji rekrutacyjnej złożone w terminie rekrutacji są traktowane 
jednakowo (o przyjęciu do wsparcia danego nauczyciela nie decyduje kolejność zgłoszeń). 

7. Rodzaje szkoleń dla nauczycieli: 
a) szkolenie doskonalące „TIK na TAK!” dot. wykorzystania narzędzi TIK w procesach dydaktycznych 

- szkolenie przeznaczone dla nauczycieli przedmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie 
kompetencji kluczowych, w szczególności informatyki, nauczania wczesnoszkolnego, języków 
obcych, a także nauczycieli wszystkich przedmiotów,  

b) kurs doskonalący z zakresu zajęć matematyczno-przyrodniczych - szkolenie przeznaczone dla 
nauczycieli przedmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie kompetencji kluczowych, 
w  szczególności przedmiotów: 

 matematycznych – gr. 1, 

 przyrody, biologii i geografii – gr. 2, 

 fizyki, i chemii – gr. 3 . 
8. Organizator ustala następujące założenia dla rekrutacji nauczycieli do projektu: 

a) Kobieta – 5 pkt.; 
b) Deklaracja wykorzystania TIK w procesach dydaktycznych po zakończeniu szkolenia „TIK NA 

TAK!” – 5 pkt.; 
c) Awans zawodowy: 

 stażysta – 8 pkt.; 

 kontraktowy – 5 pkt.; 

 mianowany – 3 pkt.; 
9. Ostateczna decyzja o przydzieleniu nauczyciela do wsparcia będzie podejmowana w oparciu o 

trafność i użyteczność zakresu szkolenia doskonalącego w jego pracy zawodowej i możliwość 
wykorzystania wiedzy/umiejętności w praktycznej pracy w szkole.  

10. Ostateczną listę uczestników na poszczególne szkolenia doskonalące zatwierdza Dyrektor szkoły.  
11. W ramach każdego rodzaju zajęć zostanie stworzona dodatkowa lista rezerwowa nauczycieli dla 

każdego rodzaju zajęć (jeśli taka liczba nauczycieli będzie istniała dla danego typu zajęć). W 
przypadku ewentualnych wypadków losowych (np. choroba, przeniesienie do innej szkoły) kolejną 
osobą przydzieloną do grupy zajęciowej będzie osoba z listy rezerwowej. 

 


