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REGULAMIN REKRUTACJI i UDZIAŁU w PROJEKCIE 
 

„Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania 
interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych  

i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, dokumentacji konkursowej ogłoszonej przez Instytucję Pośredniczącą – Ośrodek 

Rozwoju Edukacji oraz umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Instytucją Pośredniczącą,  

a beneficjentem, czyli Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.  

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki oraz kryteria naboru Szkół, Uczestników/Uczestniczek a także 

zasady organizacji projektu „Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania 

interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla 

uczniów klas IV-VI szkół podstawowych” o numerze WND-POKL.03.03.04-00-085/12 – skierowanym do 

uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu województw: świętokrzyskiego i mazowieckiego 

4. Projekt zakłada udział minimum 4000 uczniów oraz 200 nauczycieli na całym obszarze realizacji projektu. 

5. Projekt będzie realizowany w szkołach podstawowych na terenie województwa świętokrzyskiego  

i mazowieckiego.  

6. Projekt realizowany jest w okresie od 01 lipca 2012r do 30 września 2015 r.  

7. Ogólny nadzór nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji należy do kompetencji Specjalisty ds. rekrutacji. 

Sprawy nieobjęte regulaminem powinny być zgłaszane do Kierownika Projektu. 

8. Informacja o projekcie i możliwości uczestnictwa w nim zostanie przekazana do szkół wymienionych  

w kryteriach kwalifikacji województw objętych realizacją projektu, zamieszczona zostanie również na stronie 

internetowej projektu. 

§ 2 

DEFINICJE i SKRÓTY 

1. Projekt - Projekt „Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego 

z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół 

podstawowych”, który jest realizowany przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu 

Świętokrzyskim w partnerstwie z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu w ramach 

Priorytetu III. „Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3. 

„Poprawa jakości kształcenia” Poddziałanie 3.3.4. „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty 

konkursowe”. 

2. Beneficjent – Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

3. Partner – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu. 
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4. Szkoły – szkoły podstawowe zlokalizowane na terenie województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego, 

spełniające kryteria określone w niniejszym regulaminie.  

5. Instytucja Pośrednicząca – Ośrodek Rozwoju Edukacji. 

6. BO-U (Beneficjent Ostateczny – Uczeń)  – uczniowie, którzy w roku szkolnym 2013/2014 będą uczniami 

klas czwartych oraz uczniowie, którzy w roku szkolnym 2014/20015 będą uczniami klas czwartych i piątych 

szkół podstawowych na terenie województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego, wyłonionych na podstawie 

kryteriów określonych w niniejszym regulaminie i w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zakwalifikowanych do 

udziału w Projekcie. 

7. BO-N (Beneficjent Ostateczny – Nauczyciel) – nauczyciele, wyłonieni na podstawie kryteriów 

określonych w niniejszym regulaminie, zatrudnieni w szkołach, które w wyniku przeprowadzonej rekrutacji 

zakwalifikują się do udziału w Projekcie. 

8. BO (Beneficjent Ostateczny) – zarówno uczniowie jak i nauczyciele wyłonieni na podstawie kryteriów 

określonych w niniejszym regulaminie, którzy w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zakwalifikowali się do 

udziału w Projekcie. 

9. IPNI – Innowacyjny program nauczania interdyscyplinarnego. IPNI to program kompleksowy, zawierający 

nie tylko wszystkie elementy, o których mowa w par. 4 Rozp. MEN z VI.2009, ale także dodatkowe zasoby 

takie jak: 

- podział treści na bloki tematyczne (np. układ słoneczny) 

- podział bloków tematycznych na jednostki tematyczne (np. ruch obrotowy i obiegowy Ziemi, Planety 

Układu itp.) wraz z wyszczególnieniem celów kształcenia, kluczowych punktów nauczania, metod 

nauczania, pomocy dydaktycznych itp. 

- propozycje sprawdzianów po każdej jednostce dydaktycznej. 

W części interdyscyplinarnej będzie zawierał opis eksperymentów jakie mogą być wykorzystane do 

zobrazowania zastosowania wiedzy w praktyce. 

IPNI spełniać będzie wymogi co do minimalnej liczby godz. przeznaczonych na nauczanie matematyki, 

przyrody, informatyki i techniki (zgodnie z Rozp. MEN z 23.12.2008): 

- IV klasa (7 godz./tydzień w tym 2 godz. na zajęcia interdyscyplinarne) 

- V klasa (9 godz./tydzień w tym 2 godz. na zajęcia interdyscyplinarne) 

- VI klasa (9 godz./tydzień w tym 2 godz. na zajęcia interdyscyplinarne) 

10. WŚ – województwo świętokrzyskie 

11. WM – województwo mazowieckie 

12. UC – uczeń  

13. SP – szkoły podstawowe  
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§ 3 

CELE PROJEKTU 

1. Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia w ramach II etatu edukacyjnego w 

zakresie przyrody, matematyki, zajęć komputerowych i zajęć technicznych w 50 SP z województwa 

świętokrzyskiego i mazowieckiego poprzez opracowanie i upowszechnienie 1 innowacyjnego programu 

nauczania interdyscyplinarnego. 

2. Cele szczegółowe: 

a) Zwiększenie liczby szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego 

wykorzystujących IPNI do nauczania w klasach 4-6 (o 50 podmiotów). 

b) Wzrost umiejętności dydaktycznych wśród 190 nauczycieli ze zrekrutowanych szkół w zakresie 

interdyscyplinarnego nauczania treści programowych z przyrody, matematyki, zajęć informatycznych, 

technicznych z wykorzystaniem technologii IT. 

c) Wzrost umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce wśród min. 3800 uczniów ze szkół,  

w szczególności w zakresie praktycznego zastosowania matematyki i informatyki w wyjaśnianiu zjawisk 

przyrodniczych oraz zagadnień technicznych. 

§ 4 

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

1. Beneficjenci Ostateczni – Uczniowie (BO-U) - uczniowie klas czwartych w roku szkolnym 2013/2014  

i uczniowie klas czwartych i piątych w roku szkolnym 2014/2015 szkół podstawowych z dwóch województw: 

świętokrzyskiego i mazowieckiego, spełniających warunki regulaminu rekrutacji i zakwalifikowani do udziału  

w Projekcie. 

2. Beneficjenci Ostateczni – Nauczyciele (BO-N)  - nauczyciele zatrudnieni w szkołach, którzy zostaną 

zakwalifikowane do udziału w Projekcie, posiadający kwalifikacje do nauczania przynajmniej jednego  

z czterech przedmiotów: przyroda, matematyka, informatyka, technika.  

3. Kryteria wyboru szkoły uczestniczącej w projekcie: 

a) podpisanie przez dyrekcję szkoły deklaracji uczestnictwa oraz kontraktu dotyczącego współpracy  

w ramach 3 letniego Projektu; 

b) wyniki uczniów szkoły ze sprawdzianu na koniec kl.VI w 2012 r. – premiowane będą szkoły, które 

uzyskały najsłabsze wyniki ze sprawdzianów,  mieszczące się w niskich staninach. Ocena: 2 pkt-szkoła 

spełnia kryterium, 0 pkt-szkoła nie spełnia kryterium;  

c) preferowana lokalizacja szkoły na terenach wiejskich i małomiasteczkowych (do 20 tys. mieszkańców). 

Ocena: 2 pkt-szkoła spełnia kryterium, 0 pkt-szkoła nie spełnia kryterium; 

d) zgodność projektu z planem rozwoju szkoły – ocena na podstawie opisu w formularzu zgłoszeniowym  

w systemie punktowym – max 2 pkt. 

e) kolejność zgłoszeń (zachowując równość szans poprzez równoczesne prowadzenie akcji informacyjnej  

w obu województwach); 

4. Kryteria wyboru uczniów: 
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a) złożenie przez ucznia deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz wyrażenie pisemnej zgody przez prawnych 

opiekunów; 

b) podpisanie przez ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów dokumentów niezbędnych  

do przeprowadzenia rekrutacji (m.in. zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie 

wizerunku do ewaluacji, kontroli, monitoringu, sprawozdawczości i promocji projektu realizowanego  

w ramach POKL zgodnie z załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu ORE z Wyższą Szkołą 

Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.); 

c) rekomendowanie przez dyrekcję wyboru uczniów do udziału w Projekcie;  

d) kolejność zgłoszeń i dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu; 

e) powyższe zasady rekrutacji uwzględniają zasadę równości szans i płci. 

5. Kryteria wyboru nauczycieli: 

a) przydział godzin w klasie, która będzie realizować kształcenie według IPNI; 

b) złożenie przez nauczyciela zgody na uczestnictwo w projekcie; 

c) podpisanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji (m.in. zgody na przetwarzanie 

danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku do ewaluacji, kontroli, monitoringu, 

sprawozdawczości i promocji projektu realizowanego w ramach POKL zgodnie z załącznikiem do umowy 

o dofinansowanie projektu ORE z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu 

Świętokrzyskim.); 

d) przesłanie do Kierownika projektu dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie, o których 

mowa w punktach poprzednich, oraz rekomendacji dyrekcji szkoły, w której wdrażany będzie IPNI. 

 

§ 5 

REKRUTACJA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ 

1. Termin rekrutacji: 

a) rekrutacja szkół: 07-09.2012r,  

b) rekrutacja nauczycieli: 07-09.2012r.,  

c) rekrutacja uczniów:  

- w roku szkolnym 2013/2014: 07-09.2013r,  

- w roku szkolnym 2014/2015: 07-09.2014r. 

2. Nabór do Projektu zostanie zapoczątkowany akcją informacyjną polegającą na wysłaniu do szkół 

podstawowych z terenów województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego pakietu informacyjnego wraz  

z formularzem zgłoszeniowym, zawierającym deklarację chęci uczestnictwa szkoły w projekcie, potwierdzonej 

akceptacją Rady Pedagogicznej oraz wzór pisma dotyczący akceptacji rodziców na uczestnictwo ich dziecka  

w projekcie. 

3. O przyjęciu Szkoły do projektu decydować będzie data i godzina dostarczenia dokumentacji rekrutacyjnej, 

osobiście lub za pośrednictwem poczty, (decyduje data wpływu do Biura Projektu) do 10.09.2012r.  

4. Informacje o wyniku rekrutacji zostaną rozesłane do szkół w ciągu 5 dni od dnia zakończenia rekrutacji. 
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5. Specjalista ds. rekrutacji weryfikuje pod względem formalnym dane zawarte w dokumentacji rekrutacyjnej  

i przekazuje je do Komisji Rekrutacyjnej. 

6. W przypadku stwierdzenia wad formalnych Specjalista ds. rekrutacji wzywa szkołę do uzupełnienia 

brakujących danych w terminie do 5 dni licząc od daty przesłania wezwania. 

7. W przypadku nie uzupełnienia dokumentów o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, wniosek zostaje 

oddalony. 

8. Decyzję o zakwalifikowaniu szkoły do udziału w projekcie podejmuje Komisja Rekrutacyjna, w skład której 

wchodzą: 

 Kierownik Projektu – Pełniący funkcje przewodniczącego 

 Specjalista ds. rekrutacji 

 Eksperci ds. edukacji 

9. W wyniku rekrutacji zostaną ustalone listy podstawowe oraz listy rezerwowe, wykorzystywane w  przypadku 

rezygnacji szkół wcześniej zakwalifikowanych. 

10. Informacje o wynikach rekrutacji zamieszczone zostaną na stronie WWW Projektu w ciągu 5 dni od dnia 

zakończenia rekrutacji. 

11. Z dyrektorami wyłonionych w procesie rekrutacji szkół zostanie podpisany kontrakt, w którym ustalone 

zostaną warunki współpracy.  

12. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w siedzibie Biura Projektu oraz na stronie internetowej projektu. 

 

§ 6 

ORGANIZACJA SZKOLEŃ I ZAJĘĆ 

1. W projekcie udział weźmie 4000 uczniów, zostanie przeszkolonych 200 nauczycieli oraz odbędą się seminaria 

dla 50 dyrektorów. 

2. W ramach projektu wypracowany zostanie 1 IPNI oraz  scenariusze zajęć interdyscyplinarnych. 

3. Nauczyciele przeszkoleni zostaną w zakresie: 

- obsługi zakupionego wyposażenia do prowadzenia zajęć. Będą to 2-dniowe warsztaty wyjazdowe; 

- przygotowania  do prowadzenia zajęć w oparciu o IPNI, w tym z wykorzystaniem metody projektów  

i metody przewodniego tekstu. Podczas warsztatów będą wypracowywane scenariusze zajęć 

interdyscyplinarnych tj. projekty do realizacji przez uczniów składające się z kilku eksperymentów. Będą to 

5-dniowe spotkania wyjazdowe (1 dzień: wykłady i prezentacje dla całej grypy, 3 dni -  zajęcia  

w mniejszych grupach, 1 dzień – prezentacje wyników opracowywanych scenariuszy i podsumowanie)  

4. W ramach projektu odbędzie się 2-dniowe seminarium dla dyrektorów szkół podstawowych dotyczące 

przygotowania i przebiegu realizacji projektu. 

5. Zajęcia dla uczniów odbywać się będą w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole według 

programu nauczania IPNI. 

6. Wdrożenie i realizacja IPNI w szkołach: 



 

           

PARTNER: 
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu 
ul. Wodna 13/21 
26-600 Radom 
www.wsnsit.pl   

LIDER: 
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. 

ul. Akademicka 12 
27-400 Ostrowiec Św. 

www.wsbip.edu.pl 

a) przeprowadzenie testów na wejściu wśród 2000 UC klas IV rozpoczynających prace z IPNI w 2013/2014 

(I rocznik) i opracowanie wyników w skali staninowej (w testach punkt ciężkości położony na weryfikację 

umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce); 

b) rozpoczęcie i prowadzenie zajęć w r.szk. 2013/2014 wśród 2000UC klasy IV SP; 

c) przeprowadzenie testów na zakończenie klasy IV wśród 2000 UC SP i opracowanie ich wyników w skali 

staninowej; 

d) przeprowadzenie testów na wejściu wśród kolejnych 2000UC klas IV rozpoczynających IPNI w 2014/2015 

(II rocznik) i opracowanie ich wyników w skali staninowej; 

e) rozpoczęcie i prowadzenie zajęć w r. szk. 2014/2015 w klasie IV w II roczniku (2000 UC) i kontynuacja 

zajęć w klasie V z I rocznika (2000 UC); 

f) przeprowadzenie testów po roku wśród 2000UC klasy IV w II roczniku i po 2 latach wśród 2000UC klasy 

V i opracowanie ich wyników w skali staninowej. 

7. W ramach projektu odbędą się 3 seminaria ewaluacyjne z udziałem osób opracowujących i realizujących IPNI. 

Będą to 2-dniowe spotkania nauczycieli z autorami IPNI w celu analizy jego realizacji i wprowadzenia 

niezbędnych korekt zarówno w programie jak i w scenariuszach zajęć. Podczas spotkań będą też 

wypracowywane nowe scenariusze. Łącznie będą to 3 dwudniowe edycje seminariów (dwa w I roku nauczania 

i jedno w II roku). W każdym z nich weźmie udział 200 NC, podzielonych na grupy. 

8. Na zakończenie projektu odbędzie się konferencja upowszechniająca IPNI i podsumowująca rezultaty Projektu 

oraz wydana zostanie publikacja zawierająca IPNI wraz z wnioskami z realizacji Projektu oraz przykładami 

scenariuszy. Publikacja udostępniona zostanie też w wersji e-book (dostępnej na www Projektu z powiększoną 

bazą scenariuszy) oraz w wersji papierowej.  

§ 7 

PRAWA i OŚWIADCZENIA BENEFICJETA OSTATECZNEGO  

1. Każdy BO ma prawo do: 

a) Otrzymania materiałów dydaktycznych i wyposażenia dodatkowego, w terminie do 30 dni od daty 

rozpoczęcia zajęć.  

b) Otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w danych zajęciach w ramach Projektu. 

2. Każdy BO oświadcza, że: 

a) dane podane w oświadczeniach oraz deklaracji udziału w Projekcie są zgodne z prawdą, 

b) został pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, 

c) przyjmuje do wiadomości, że Beneficjent – Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, może dochodzić 

roszczeń od BO w drodze powództwa cywilnego w przypadku nieuprawnionego zakwalifikowania do 

uczestnictwa w Projekcie  w oparciu o oświadczenie zawierające stwierdzenie niezgodne z prawdą oraz 

uznania wydatków poniesionych w związku z uczestnictwem za niekwalifikowane, 

d) spełnia kryterium kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie. 
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§ 8 

OBOWIAZKI DYREKTORA SZKOŁY ZAKWALIFIKOWANEJ DO PROJEKTU 

Dyrektor każdej szkoły zakwalifikowanej do Projektu jest zobowiązany do: 

1. Podpisania Kontraktu dotyczącego współpracy; 

2. Zapewnienia kontynuacji realizacji zajęć zgodnie z IPNI w przypadku zajścia konieczności zmiany nauczyciela; 

3. Niezwłocznego pisemnego powiadomienia Kierownika Projektu o zmianie nauczyciela wytypowanego  

do udziału w Projekcie; 

4. Oznakowania sal lekcyjnych, w których będą sie odbywać zajęcia prowadzone zgodnie z IPNI; 

 

 

§ 9 

ZASADY ODPŁATNOSCI 

Nauczyciele nie ponoszą żadnych kosztów wynikających z projektu (dot,. prowadzonych zajęć ani uczestnictwa  

w szkoleniach). 

 

§ 10 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Wszystkie dane osobowe będą zbierane, przetwarzane i udostępnianie zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W przypadku rozwiązania Umowy o dofinansowanie Projektu pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji  

a realizatorami projektu niniejsza Umowa traci swoją ważność. 

2. Integralną częścią Regulaminu jest karta zgłoszeniowa szkoły. 

3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy zgłaszać Kierownikowi Projektu. 

4. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu, w sekretariatach poszczególnych szkół objętych 

projektem oraz na stronie internetowej Projektu. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. 

6. Beneficjant ostateczny oświadcza, że dane podane przez niego w deklaracji udziału w Projekcie są prawdziwe.  

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014r. 

 

 
 

 


