Regulamin rekrutacji nauczycieli do projektu „Zdolni z Pomorza”
wersja obowiązująca od dnia 8.11.2018 r.

§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa szczegółowe zasady oraz warunki rekrutacji nauczycieli w ramach projektu
„Zdolni z Pomorza”.
2. Ilekroć w dalszych zapisach regulaminu jest mowa bez bliższego określenia o:
1) akademickich formach wsparcia – należy przez to rozumieć różne formy wspierania
uczniów uzdolnionych realizowane przez uczelnię;
2) CEN – Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, pełniące w projekcie funkcję Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego;
3) deklaracji – należy przez to rozumieć dokument składany przez nauczyciela zakwalifikowanego do projektu, zawierający m.in. deklarację uczestnictwa w projekcie oraz
potwierdzenie zapoznania się z regulaminem;
4) departamencie – należy przez to rozumieć Departament Edukacji i Sportu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
5) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora departamentu;
6) LCNK – należy przez to rozumieć Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego funkcjonujące w ramach systemu wsparcia „Zdolni z Pomorza”;
7) nauczycielu – należy rozumieć przez to nauczyciela, psychologa lub pedagoga, spełniającego łącznie następujące kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału
w projekcie, tj.:
a) spełniającego warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575);
b) spełniającego warunki określone w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, tj. zatrudnionego w ośrodku wychowania
przedszkolnego, szkole lub placówce systemu oświaty jako nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik pedagogiczny;
c) zamieszkującego na terenie województwa pomorskiego;
8) obszarze – należy przez to rozumieć jeden z następujących bloków dziedzin objętych
wsparciem:
a) matematyka, fizyka i informatyka,
b) biologia i chemia,
c) kompetencje społeczne;
9) ODN – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku;
10) organizatorze – należy przez to rozumień instytucję odpowiedzialną za realizację danej formy wsparcia w projekcie, tj. CEN lub ODN;
Zdolni z Pomorza

11) oświadczeniu – należy przez to rozmieć dokument zawierający oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych nauczyciela;
12) portalu – należy przez to rozumieć portal edukacyjny z platformą e-learningową dostępny pod adresem www.zdolnizpomorza.pl;
13) projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Zdolni z Pomorza”;
14) systemie wsparcia „Zdolni z Pomorza” – należy przez to rozumieć ogół działań realizowanych na podstawie założeń wypracowanych w projekcie innowacyjnym pn. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, w tym zwłaszcza działania prowadzone w ramach „Programu Zdolni z Pomorza” koordynowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz działania w ramach 26 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych w partnerstwie Województwa Pomorskiego oraz samorządów powiatowych i pomorskich uczelni;
15) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia klasy VII lub VIII szkoły podstawowej, klasy
gimnazjalnej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej,
a w uzasadnionych przypadkach także ucznia wcześniejszych klas szkoły podstawowej,
uczestniczącego w systemie wsparcia „Zdolni z Pomorza”;
16) wniosku rekrutacyjnym – należy przez to rozumieć dokument, który składa nauczyciel
ubiegający się o udział w projekcie;
17) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć zgłoszenie przez nauczyciela chęci udziału
w wybranej formie wsparcia.
3. Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
§2
Zasady rekrutacji
1.
2.
3.
4.

Za rekrutację uczestników projektu odpowiadają osoby wyznaczone przez organizatorów.
Dane kontaktowe do osób, o których mowa w ust. 1, zostaną udostępnione na portalu.
W projekcie mogą brać udział jedynie nauczyciele zamieszkali w województwie pomorskim.
Zaistnienie którejkolwiek z następujących okoliczności uniemożliwia udział nauczyciela
w projekcie:
1) ukaranie prawomocną karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 t.j. z dnia 22 maja 2018 r. ze zm.)
a w przypadku nauczyciela akademickiego – prawomocną karą dyscyplinarną, o której
mowa w art. 276 ust. 1 pkt 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1668 z dnia 30 sierpnia 2018 r. ze zm.),
2) skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
3) wszczęcie przeciwko nauczycielowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania nauczyciela, ubiegającego się o udział
w projekcie, do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej spełnienie kryteriów, o których
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mowa w §1 ust. 2 pkt 16, lub złożenia oświadczenia o niezaistnieniu okoliczności, o których
mowa w ust. 4.
6. W projekcie zaplanowano następujące formy wsparcia nauczycieli:
1) realizowane przez CEN:
a) wsparcie metodyczne nauczycieli,
b) sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;
c) sieci współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów;
d) seminaria tematyczne dla nauczycieli;
e) seminaria tematyczne dla psychologów i pedagogów;
f) szkolenia z zakresu rozpoznawania uzdolnień;
g) konsultacje z opiekunami pedagogiczno-metodycznymi LCNK;
h) konsultacje z opiekunem pedagogiczno-metodycznym RCNK;
2) realizowane przez ODN:
a) spotkania informacyjno-instruktażowe dla nauczycieli na temat Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”;
3) realizowane przez departament:
a) dostęp do portalu edukacyjnego z platformą e-learningową.
7. Oprócz form wsparcia bezpośrednio przeznaczonych dla nauczycieli mogą oni otrzymać uzupełniające wsparcie podczas wybranych form wsparcia uczniów realizowanych w ramach systemu wsparcia „Zdolni z Pomorza”, w szczególności:
1) gali laureatów konkursów regionalnych,
2) spotkań akademickich,
3) naukowych konferencji uczniowskich,
4) ligi zadaniowej,
5) spotkań i warsztatów autorskich.
8. Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym podczas trwania projektu.
9. Pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie mają nauczyciele, którzy realizują wsparcie uczniów
w LCNK.
10. W przypadku zgłoszenia się większej liczby nauczycieli zainteresowanych udziałem w projekcie, niż liczba dostępnych miejsc, organizator może wprowadzić dodatkowe kryteria oceny
zgłoszeń, w szczególności uwzględniające następujące informacje zawarte we wniosku rekrutacyjnym:
1) odbyte kursy i szkolenia, przydatne w pracy z uczniem,
2) sukcesy zawodowe, w szczególności w pracy na rzecz ucznia,
3) umiejętności przydatne w pracy z uczniem.
11. Informacja o stosowanych kryteriach, o których mowa w ust. 10, zostanie zmieszczona na
portalu.
12. Nauczyciele, którzy nie zostali zakwalifikowani do projektu, zostaną wpisani na listę rezerwową i zostaną poinformowani o możliwości udziału w projekcie, jeżeli w przyszłości zwolnią
się miejsca.
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13. Nauczyciel, który zakwalifikował się do projektu, jest jego uczestnikiem do końca realizacji
projektu lub do momentu zakończenia udziału w projekcie.
14. Zbieranie zgłoszeń odbywa się każdorazowo przed rozpoczęciem realizacji danej formy
wsparcia w projekcie, przy czym organizator może dopuścić zgłoszenia na więcej niż jedną
formę wsparcia jednocześnie oraz zgłoszenia obejmujące większą liczbę nauczycieli.
15. Szczegółowe zasady dot. zgłoszeń na poszczególne formy wsparcia będą zamieszczone
w ogłoszeniu na portalu www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu.
16. Zgłoszenia mogą być realizowane w formie elektronicznej.
17. Nauczyciel zainteresowany udziałem w danej formie wsparcia:
1) nie będący uczestnikiem projektu – wypełnia zgłoszenie udziału w danej formie oraz wniosek rekrutacyjny,
2) będący uczestnikiem projektu – wypełnia zgłoszenie udziału w danej formie.
18. Po zakwalifikowaniu się do projektu nauczyciel jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:
1) deklaracja,
2) dwa oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych,
3) formularz danych uczestnika projektu,
4) oświadczenie uczestnika projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowych 3, 5, 6
RPO WP 2014 - 2020 nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie.
19. Dokumenty, o których mowa w ust. 18, mogą być składane bezpośrednio w RCNK, ODN lub
przekazywane za pośrednictwem departamentu.
20. Odmowa złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 18, uniemożliwia udział
w projekcie.
21. W przypadku zgłoszenia się na daną formę wsparcia większej liczby nauczycieli, aniżeli liczba
miejsc, nauczyciele zostaną wpisani na listę rezerwową dotyczącą tej formy wsparcia.
22. Jeśli nauczyciel nie zostanie zakwalifikowany do projektu, ma prawo złożyć odwołanie do
dyrektora. Odwołanie zostanie rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia pisma.
§3
Informowanie o rekrutacji
1.
2.

Rekrutacja uczestników projektu poprzedzona jest kampanią informacyjną w szkołach na terenie województwa pomorskiego, realizowaną przez organizatorów przy współpracy LCNK.
Na stronie internetowej www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu udostępnione zostaną następujące informacje oraz dokumenty do pobrania:
1) regulamin rekrutacji,
2) wzory wymaganych dokumentów:
a) wniosek rekrutacyjny,
b) deklaracja,
c) dwa oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych,
d) formularz danych uczestnika,
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e) oświadczenie uczestnika projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowych
3, 5, 6 RPO WP 2014 - 2020 nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie,
3) informacja o terminach dot. rekrutacji.
§4
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzje podejmuje dyrektor.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
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