
          

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji oraz uczestnictwa w Projekcie pt. „Sukces nauczyciela 

efektem refleksyjnej praktyki na studiach stacjonarnych w NWSP w B-stoku” współfinansowanym ze 

środków Unii Europejskiej w ramach, Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 

Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

2. Realizatorem projektu jest Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku z siedzibą w 

Białymstoku, przy al. Jana Pawła II 91, w skrócie NWSP. 

3. Projekt realizowany jest w okresie: od 01/04/2019 do 31/10/2023, na podstawie umowy o 

dofinansowanie projektu numer POWR.03.01.00-00-KN13/18-00 

4. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 40 osób, w latach 2019-2023, 

uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w ramach dziennych jednolitych studiów 

magisterskich realizowanych w oparciu o opracowany i wdrożony w ramach projektu nowy program 

kształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

5. Dla Uczestników/czek udział w projekcie jest bezpłatny. 

§2 

Słownik pojęć: 

a) Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 

47a, 00-695 Warszawa. 

b) Projekt – Projekt „Sukces nauczyciela efektem refleksyjnej praktyki na studiach stacjonarnych w 

NWSP w B-stoku” realizowany przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku na 

podstawie umowy o dofinansowanie projektu numer POWR.03.01.00-00-KN13/18-00 uzyskanej w 

wyniku pozytywnej oceny wniosku złożonego w konkursie POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18 o 

dofinansowanie projektów dotyczących programów rozwoju kompetencji w ramach Działania 3.1 

Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

c) Beneficjent – Podmiot realizujący Projekt, tj. Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w 

Białymstoku  (NWSP). 

d) Uczestnik/czka projektu – student/tka Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w 

Białymstoku, który/a po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w regulaminie został/a 

zakwalifikowany/a do udziału w realizacji zadań przewidzianych w Projekcie. 

e) Okres realizacji – cykl trwania Projektu od 2019-04-01 do 2023-10-31 

f) Biuro Projektu – jednostka powołana do bieżącego zarządzania projektem, NWSP Al. Jana Pawła II 

91  

§3 



          

 

Zakres wsparcia oferowanego w ramach projektu 

1. Wsparcie udzielane w ramach projektu obejmuje: 

a) realizację zajęć w ramach skróconego do czterech lat cyklu kształcenia w oparciu o Indywidualny 

Tok Nauczania: 

- tradycyjne wykłady 

- wykłądy w formie e-learningu 

- tradycyjne ćwiczenia 

- ćwiczenia w ramach Outdoor education 

b) praktyki zawodowe 

2. Szczegółowe informacje i harmonogram zajęć będą na bieżąco aktualizowane i zamieszczanie na 

podstronie internetowej projektu www.sukcesnauczyciela.nwsp.pl 

3. Przeprowadzony w przypadku każdego Uczestnik/czka Projektu bilans kompetencji (przed 

przystąpieniem do pierwszej formy wsparcia oraz po jego zakończeniu) pozwoli określić końcowy 

stan kompetencji oraz poczyniony progres. 

4. Uczestnicy projektu przyjmują do wiadomości, iż przystępując do realziacji projektu stają się 

jednocześnie studentami NWSP. 

§4 

Kryteria uczestnictwa w Projekcie 

1. Uczestnikiem Projektu może być osoba spełniająca łącznie następujące obligatoryjne warunki: 

a) posiadanie średniego wykształcenia, 

b) zgłoszenie z własnej inicjatywy chęci nabycia wyższego wykształcenia pedagogicznego, w ramach 

studiów realizowanych w oparciu o indywidualny tok nauczania w skróconym czteroletnim cyklu 

nauczania, jednoześnie akceprtacja bardziej intensywnej ścieżki nauczania 

c) pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje do pracy w zawodzie 

nauczyciela 

d) złożenie kompletu dokumentów określonych  par. 5 pnukt 6 

3. Każdy Uczestnik/czka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie 

swojego wizerunku na potrzeby realizacji Projektu. 

§ 5 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja do udziału w Projekcie „Sukces nauczyciela efektem refleksyjnej praktyki na studiach 

stacjonarnych w NWSP w B-stoku” prowadzona będzie przez NWPS i odbywa się na podstawie 

niniejszego Regulaminu zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości szans kobiet i mężczyzn. 

2. Proces rekrutacji prowadzony będzie dwuetapowo, zgodnie z następującymi terminami: 



          

 

a) I etap – od 01/06/2019 do 15/07/2019 

b) II etap – od  do 15/09/2019 

NWSP zastrzega sobie możliwość niezrealizowania II etapu rekrutacji w pzypadku zakwalifikowania w 

I etapie wystarczającej liczby uczestników. 

3. O rozpoczęciu i przebiegu rekrutacji informować będą komunikaty zamieszczone na stronie 

internetowej projektu: www.sukcesnauczyciela.nwsp.pl. Dokumenty aplikacyjne będą dostępne w 

Biurze Projektu oraz na stronie internetowej. 

4. Wsparciem zostanie objętych łącznie 40 osób. 

5. Rekrutacja prowadzona jest na podstawie działań promocyjnych: 

a) ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej NWSP: 

b) podstrona Projektu 

c) informacje w środkach masowego przekazu 

6. Nabór do Projektu wymaga złożenia w Biurze Projektu następujących dokumentów rekrutacyjnych: 

a) formularz zgłoszeniowy z załącznikami (oryginał/odpis świadectwa dojrzałości i świadectwa 

ukończenia szkoły średniej, 1 fotografia legitymacyjna, CD ze zdjęciem, ksero dowodu osobistego (w 

przypadku nowego dowodu osobistego dodatkowo ksero prawa jazdy lub zaświadczenie o 

zameldowaniu) 

b) oświadczenie Uczestnika/czki Projektu o przetwarzaniu danych osobowych, 

c) Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności uczestnika projektu 

7. Zgłoszenia do udziału w Projekcie można dokonać poprzez dostarczenie dokumentów 

rekrutacyjnych do Biura Projektu w okresie trwania rekrutacji. Dokumentacja może zostać 

dostarczona osobiście lub pocztą. 

8. Złożone dokumenty rekrutacyjne zostaną zweryfikowane w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych 

od ich dostarczenia. Ocena formalna polegać będzie na sprawdzeniu kompletności dokumentów oraz 

oceny spełnienia kryteriów określonych w § 4 niniejszego Regulaminu. 

9. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, której 

wyniki zdecydują o przyjęciu do Projektu.  Sporządzona zostanie lista rankingowa osób aplikujących o 

udział w Projekcie. 

10. W przypadku gdy liczba chętnych przekrocz limit określony w Projekcie, sporządzona zostanie 

lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej będą mogły wziąć udział w Projekcie w przypadku 

rezygnacji osób zakwalifikowanych do Projektu lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej 

zakwalifikowane. Wolne miejsce będzie proponowane pierwszej osobie z listy rezerwowej. 

Dodatkowy nabór z listy rezerwowej przeprowadzony zostanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia 

pierwszego zadania. 

11. Zakwalifikowanie do udziału w Projekcie wieńczy podpisanie umowy uczestnictwa w Projekcie. 



          

 

12. Każdy/a z Uczestników/Uczestniczek Projektu przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych ma 

obowiązek zapoznać się z zapisami niniejszego Regulaminu, który dostępny jest w Biurze Projektu 

oraz na stronie internetowej. 

§ 6 

Prawa i obowiązki Uczestnika/czki Projektu 

1. Uczestnik/czka Projektu ma prawo do: 

a) uczestniczenia w nieodpłatnych formach wsparcia realizowanego w ramach Projektu, 

b) nieobecności w wymiarze 20% wybranych w ramach Projektu zajęć, 

2. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się do: 

a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w oferowanych zajęciach, 

b) przekazywania danych niezbędnych do wypełniania obowiązków w zakresie monitoringu i 

sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

c) do potwierdzania każdorazowo obecności na zajęciach przez złożenie odręcznego podpisu na liście 

obecności, 

d) udziału w badaniach ewaluacyjnych, w tym wypełniania pre-testów, post testów oraz 

kwestionariuszy oceny zajęć, 

e) udziału w co najmniej 80% planowanych zajęciach. Absencja może sięgać maksymalnie 20% zajęć. 

W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności uczestnik zobowiązany jest do złożenia 

pisemnego usprawiedliwienia nieobecności lub kopii zwolnienia lekarskiego. W przypadku 

niespełnienia tego warunku Uczestnika/czki zobowiązany/a jest zwrócić poniesione koszty związane z 

udziałem w zajęciach, 

f) bieżącego informowania NWSP o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w 

Projekcie, 

g) informowania o zmianie danych osobowych oraz niezbędnych danych kontaktowych w ciągu 7 dni 

od ich powstania, 

h) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywania swojego wizerunku 

na cele realizacji Projektu, 

i) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, 

j) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, 

wszystkich Regulaminów NWSP oraz zasad współżycia społecznego. 

§ 7 

Prawa i obowiązki Beneficjenta 

1. NWSP zastrzega sobie prawo do: 

a) żądania złożenia dodatkowych dokumentów związanych z udziałem w projekcie, 



          

 

b) gromadzenia i publikowania danych o uczestnikach Projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych, 

c) zmiany terminów zajęć z ważnych przyczyn, 

d) monitorowania postępu uczestników biorących udział w zajęciach oraz przeprowadzenia ewaluacji 

projektu. 

2. NWSP zobligowany jest do: 

a) zapewnienia kadry merytorycznej posiadającej kwalifikacje w dziedzinie prowadzonych zajęć, 

b) zabezpieczenia zaplecza technicznego i lokalowego, 

c) respektowania w procesie rekrutacji zasady równości szans, w tym równości płci, 

§ 8 

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia 

odpowiedzialności finansowej wyłącznie w przypadku, gdy rezygnacja jest zgłoszona najpóźniej na 5 

dni roboczych przed rozpoczęciem przez Uczestnika/Uczestniczkę pierwszych zajęć (rezygnacja bez 

podania przyczyny), a także w trakcie ich trwania wyłącznie w przypadku, gdy rezygnacja jest 

usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi niezawinionymi przez Uczestnika/czkę. 

Uczestnik/czka może zostać poproszony o przedstawienie stosownych dokumentów 

potwierdzających zaistnienie usprawiedliwiających okoliczności (np. zaświadczenie lekarskie). 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do złożenia 

pisemnego oświadczenia o wycofaniu się z udziału w projekcie wraz z podaniem jej powodów. 

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika/czki z udziału w Projekcie po upływie terminu wskazanego w 

pkt 1, jak również uzasadnionych przyczyn skreślenia z listy Uczestnika/czek Projektu, zobowiązany/a 

jest do pokrycia kosztów swojego udziału w Projekcie. 

4. Skreślenie studentów z listy Uczestników/czek Projektu może nastąpić w przypadku: 

a) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, 

b) naruszenia umowy przystąpienia do Projektu, 

c) naruszenia zasad współżycia społecznego, w szczególności poprzez podanie nieprawdziwych 

danych, rażące naruszenie porządku organizacyjnego w trakcie trwania studiów podyplomowych, 

d) przekroczenia dopuszczalnego limitu absencji na zajęciach. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i 

obowiązuje w do końca realizacji Projektu, tj. do dnia 31 października 2023r. 

2. Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie może ulec zmianie w sytuacji zmiany wytycznych lub 

dokumentów programowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, jak również w innych 

uzasadnionych przypadkach. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej i 



          

 

podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go w Biurze Projektu oraz na stronie 

internetowej Projektu. 

3. W sprawach nieobjętych Regulaminem i umową przystąpienia do Projektu wszelkie decyzje 

podejmuje Koordynator Projektu i Beneficjent, w oparciu o obowiązujące zasady Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Kodeks Cywilny. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w przypadku wstrzymania 

finansowani Projektu przez Instytucję Wdrażającą, w tym również spowodowanego brakiem środków 

na realizację Projektu. 

5. Integralną cześcią regulaminu są następujące załączniki: 

a) formularz zgłoszeniowy – Załącznik nr 1; 

b) oświadczenie Uczestnika/czki Projektu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik 

nr 2; 

 

…..………………………………………       …………………………………………… 

Miejscowość, data       Czytelny podpis uczestnika projektu 

 

  

 


