REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH DLA
NAUCZYCIELI ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE
WIOSNA W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKIE TALENTY
realizowanego w ramach: Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych
Typ projektu B. koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem
uczniów zdolnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020
§1. Informacje ogólne
1. Regulamin określa zasady związane z naborem i uczestnictwem nauczycieli w
warsztatach dla nauczycieli Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ) „Jak
pracować z uczniem zdolnym na zajęciach pozaszkolnych, realizowanych w CWUZ?”
organizowanych przez Stowarzyszenie WIOSNA
w zakresie kompetencji
ponadprzedmiotowych w projekcie koordynacyjnym pn. Małopolskie Talenty
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia
ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, typ B koordynacja w
regionie realizacji działań związanych ze wsparciem uczniów zdolnych, zwanym dalej
„projektem koordynacyjnym” lub projektem.
2. Beneficjentem projektu koordynacyjnego jest Województwo Małopolskie, realizatorem
projektu jest Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wraz z jednostką organizacyjną
Województwa Małopolskiego – Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w
partnerstwie ze Stowarzyszeniem WIOSNA.
3. Biuro projektu koordynacyjnego mieści się:
a. w siedzibie Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, os. Teatralne 4 a, 31-945
Kraków – biuro administracyjne ds. zarządzania projektem,
b. w siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23,
30-001 Kraków – biuro administracyjne, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz
– biuro merytoryczne,
c. w siedzibie Stowarzyszenia WIOSNA, ul. Berka Joselewicza 21, 31-031
Kraków – biuro merytoryczne.
4. Warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie WIOSNA, służą przygotowaniu
nauczycieli do prowadzeni zajęć z zakresu kompetencji społecznych i uczenia się
Przeszkoleni nauczyciele będą odpowiedzialni za wdrożenie przygotowanego w
ramach Projektu Programu Szkoleniowego dla uczniów zdolnych poprzez prowadzenie
szkoleń dla grup uczniów zrekrutowanych do Projektu, przez Beneficjentów projektów
konkursowych dla poddziałania 10.1.5 RPO WM na lata 2014-2010, typ projektu C,
zwanego dalej Projektem konkursowym, na terenie Małopolski.

5. W warsztatach dla nauczycieli CWUZ mogą wziąć udział wyłącznie osoby skierowane
przez Beneficjentów projektów konkursowych, którzy otrzymali dofinansowanie na
prowadzenie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w ramach projektu Małopolskie
Talenty.
6. W ramach Projektu w zakresie kompetencji ponadprzedmiotowych wsparciem zostanie
objętych maksymalnie 528 nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych,
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, w tym 396 nauczycieli
kadry podstawowej i 132 kadry rezerwowej.
7. Okres realizacji projektu: od 01.01.2016 r. do 31.12.2021 r.
8. Sprawy związane z naborem na warsztaty oraz ich organizacją prowadzi Biuro
Merytoryczne projektu Małopolskie Talenty po stronie Stowarzyszenia WIOSNA, przy
ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków.
9. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w szkoleniach obowiązuje dla I i II
edycji funkcjonowania Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych w ramach konkursu nr
RPMP.10.01.05-IP.01-12-063/16 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze
środków RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 10.1.5 Wsparcie
uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i
aktywności edukacyjnej uczniów ogłoszonego przez Małopolskie Centrum
Przedsiębiorczości.
§2. Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja do udziału w warsztatach jest odpowiednikiem rekrutacji zamkniętej,
odbywa się dwuetapowo i obejmuje:
a. skierowanie przez Beneficjentów projektów konkursowych kadry
pedagogicznej do przeszkolenia w ramach warsztatów dla nauczycieli CWUZ;
b. zgłoszenia indywidualne nauczycieli skierowanych na warsztaty przez
Beneficjentów projektów konkursowych.
2. W ramach pierwszego etapu rekrutacji, Stowarzyszenie WIOSNA prześle do
Beneficjentów projektów konkursowych zawiadomienie w formie elektronicznej w
sprawie przekazania formularza skierowania kadry pedagogicznej do przeszkolenia,
który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Beneficjenci projektów konkursowych, będą zobowiązani do przesłania do Biura
Merytorycznego – Stowarzyszenia WIOSNA, do dnia 21.06.2017 r., formularza
skierowania
kadry pedagogicznej do przeszkolenia, uwzględniającego kadrę
podstawową do prowadzenia zajęć oraz kadrę rezerwową.
4. W przypadku kadry podstawowej, Beneficjenci projektów konkursowych skierują na
szkolenie liczbę osób adekwatną do liczby grup planowanych do uruchomienia w
danym CWUZ oraz dwóch nauczycieli kadry rezerwowej, zgodnie z zapisami
Załącznika nr 13 do Regulaminu konkursu (Poddziałania 10.1.5. Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020) , rozdział
IV, Kadra CWUZ).
5. Zasady i cel przetwarzania danych osobowych uczestników projektu określa Deklaracja
Uczestnictwa, o której mowa w §4, Pkt 1. Zakres danych osobowych przetwarzanych
w projekcie nie przekroczy zakresu danych wskazanego w Załączniku nr 4 do
niniejszego regulaminu i jest dostosowany do celu ich powierzenia.

6. Uczestnikom projektu zapewniono równy dostęp do oferowanych w projekcie form
wsparcia. W projekcie będzie monitorowane zapewnienie przestrzegania zasady
równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji.

§3 Kryteria rekrutacji
1. Do Projektu kwalifikują się nauczyciele pracujący lub zamieszkujący w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) na terenie województwa małopolskiego
2. Przez nauczyciela należy rozumieć także wychowawcę i innego pracownika
pedagogicznego zatrudnionego w OWP, szkole lub placówce systemu oświat, zgodnie
z art. 3 ust.9 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.
1943, 1985 i 169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 946)
3. Rekrutacja nauczycieli i nauczycielek z kompetencji ponadprzedmiotowych
przeprowadzona będzie w terminie 20.06 – 30.06.2017 r.
4. Skierowani nauczyciele do 26.06.2017 r. potwierdzą wolę przystąpienia do projektu
wypełniając formularz rekrutacyjny w formie elektronicznej i poprzez przesłanie skanu
podpisanego formularza rekrutacyjnego na adres: Agnieszka.Pabis@wiosna.org.pl
5. Formularz rekrutacyjny stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6. Ocena spełnienia kryteriów będzie dokonywana na podstawie wypełnionych
indywidualnych formularzy rekrutacyjnych, o których mowa w §3, pkt 3, na zasadzie
spełnia/nie spełnia
7. O zakwalifikowaniu się do Projektu nauczyciele i nauczycielki zostaną poinformowani
mailowo i telefonicznie do dnia 30.06.2017 r.
§4. Organizacja Szkolenia
1. Warsztaty szkoleniowe obejmą 48 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa =
godzina dydaktyczna = 45 minut): dwie sesje szkoleniowe trzydniowe z
uwzględnieniem lokalizacji Centrów Wspierania Ucznia Zdolnego.
2. W trakcie szkolenia Uczestnicy i Uczestniczki poznają przygotowany w ramach
Projektu Program Szkoleniowy „Jak pracować z uczniem zdolnym w zakresie
kompetencji społecznych i uczenia się w CWUZ. Na jego podstawie, po udziale w
szkoleniu, będą uprawnieni do prowadzenia warsztatów z grupami uczniów zdolnych
zorganizowane przez Beneficjentów projektów konkursowych.
3. Podczas szkolenia dla nauczycieli dopuszcza się usprawiedliwioną, zgłoszoną z
wyprzedzeniem nieobecność podczas 8 godzin szkoleniowych.
4. Szkolenia dla I edycji CWUZ odbywają się w wynajętych salach szkoleniowym w
terminach i lokalizacjach wskazanych poniżej:
I. Grupa /Nowy Sącz/ dla CWUZ Miasta Nowy Sącz
a. 26-27-28 lipca 2017 r.
b. 31 – 1-2 sierpnia 2017 r.
II. Grupa / Wieliczka/ dla CWUZ (Powiat Wielicki i Powiat Brzeski)
a. 2-3-4 sierpnia 2017 r.
b. 7-8-9 sierpnia 2017 r.
III. Grupa /Nowy Sącz/ dla CWUZ (Humaneo, Powiat Gorlicki, Powiat Nowosądecki)
a. 16-17-18 sierpnia 2017 r.
b. 21-22-23 sierpnia 2017 r.

5. Organizator szkoleń zastrzega, że terminy sesji szkoleniowych dla poszczególnych grup
mogą ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.
6. Uczestnictwo w szkoleniach dla uczestników jest bezpłatne.
7. Organizator zapewnia: wykwalifikowanych edukatorów, sale szkoleniowe, materiały
merytoryczne oraz wyżywienie podczas szkolenia.
8. Po realizacji pełnego programu szkoleniowego dla nauczycieli, uczestnicy i
uczestniczki szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu
kompetencji ponadprzedmiotowych, które upoważnia ich do prowadzenie zajęć z
uczniami w trakcie realizacji Projektu.
9. Wszelkie informacje związane z organizacją sesji szkoleniowych, terminami zostaną
ogłoszone
przez
Organizatora
na
stronie
Internetowej
Projektu
www.małopolskietalenty.pl oraz przesłane za pomocą poczty elektronicznej do CWUZ
oraz bezpośrednio do uczestników szkoleń, na adres e- mail, wskazany do kontaktu w
formularzu rekrutacyjnym.
§ 5 Dokumentacja uczestnika warsztatów
1. W dniu rozpoczęcia warsztatów Uczestnicy/Uczestniczki będą zobowiązani do:
a) wypełnienia i podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie, której wzór
stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu;
d) podpisania umowy udziału we wsparciu, które regulować będą wzajemne
zobowiązania stron dotyczące: organizacji szkoleń wyżywienia, zapewnienia
materiałów szkoleniowych i kadry dydaktycznej, udziału w zajęciach,
zwolnień, nieobecności, wdrażania programu szkoleniowego, udziału we
wsparciu. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5
2. Rozpoczęcie uczestnictwa w szkoleniu (równoznaczne z rozpoczęciem udziału w
projekcie), następuje z chwilą podpisania kompletnie wypełnionych dokumentów,
wymienionych w § 5, Pkt 1 Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w § 5.
Pkt.1
lub
ich
niekompletne
wypełnienie,
uniemożliwia
włączenie
Kandydata/Kandydatki do udziału w szkoleniu.
4. Uczestnik/Uczestniczka jest zobowiązany/zobowiązana do natychmiastowego
informowania organizatora o zmianie jakichkolwiek danych osobowych, podanych w
dokumentacji wymienionej w § 5, pkt 1
§5. Program Szkoleniowy
1. W trakcie szkolenia osoby uczestniczące poznają Program Szkoleniowy – Jak pracować
z uczniem zdolnym w zakresie kompetencji społecznych i uczenia się w CWUZ.
2. Po wzięciu udziału w szkoleniu oraz pomyślnym jego ukończeniu, o czym decydują:
wymagana obecność, przeprowadzenie w ramach szkolenia ćwiczenia: symulacja zajęć
z uczniami, nauczyciele otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
3. Zadaniem nauczycieli i nauczycielek będzie wdrażanie Programu Szkoleniowego dla
uczniów zdolnych z zakresu kompetencji ponadprzedmiotowych w CWUZ poprzez
prowadzenie warsztatów dla uczniów, którzy zostaną zrekrutowani do projektu zgodnie
z przyjętym harmonogramem i zgodnie ze scenariuszami zajęć dla uczniów.

§6. Postanowienia końcowe
1. W sprawach organizacyjnych wymagających indywidualnego kontaktu z kandydatami,
bądź uczestnikami projektu organizatorzy szkoleń będą kontaktować się za pomocą
poczty elektronicznej lub telefonicznie według danych podanych przez kandydata w
Formularzu zgłoszeniowym.
2. Aktualna treść Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach organizowanych
przez Stowarzyszenie WIOSNA w ramach projektu Małopolskie Talenty dostępna jest
w siedzibie Stowarzyszenia w Biurze Merytorycznym projektu oraz na stronie
internetowej projektu: www.malopolskietalenty.pl
3. Wątpliwości wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu oraz sprawy
nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane będą indywidualnie przez
kierownika projektu po stronie Stowarzyszenie WIOSNA
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego, przepisy prawa Wspólnot Europejskich, dotyczących funduszy
strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego dotyczące Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
5. Stowarzyszenie WIOSNA zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o
czym poinformuje na stronie Internetowej projektu.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.06.2017 r.

