
 

 
 

WOM.TIK.ZP-I/2012 

Załącznik nr 1  
do Umowy o wykonanie usług szkoleniowych 

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  
„Rozwój umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych  

nauczycieli województwa lubuskiego” 
realizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim  

w partnerstwie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze 
w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty  

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 
 

 
 

§1 
Informacje o projekcie 

 
1. Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki uczestnictwa w projekcie „Rozwój umiejętności w zakresie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli województwa lubuskiego”, zwanym dalej „Projektem” 
realizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim w partnerstwie 
z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w ramach Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane 
kadry systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.  

2. Celem Projektu jest wzrost poziomu umiejętności nauczycieli z województwa lubuskiego w zakresie 
wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i materiałów multimedialnych pracy 
dydaktycznej potwierdzonych Europejskim Certyfikatem Kompetencji Informatycznych (ECCC). 

3. Projekt jest realizowany na terenie Województwa Lubuskiego. 

4. Okres realizacji Projektu: od 3 grudnia 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. 

5. Projekt finansowany jest w ramach Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

 
 

§2 
Warunki uczestnictwa  

 
1. W ramach Projektu realizowane będą dwa szkolenia: 

a) Komputer w edukacji wczesnoszkolnej – szkolenie skierowane do nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego; 
b) Multimedia w dydaktyce – szkolenie skierowane do nauczycieli wszystkich przedmiotów na każdym 

poziomie nauczania (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne). 
2. Kandydatami na uczestników szkoleń są nauczyciele zatrudnieni w szkołach województwa lubuskiego, 

w tym nauczyciele rozpoczynający pracę w zawodzie oraz nauczyciele ze szkół z obszarów wiejskich. 
3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i podpisanie przez kandydata: 

a) „deklaracji uczestnictwa w projekcie” (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu); 
b) „oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” 

(załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).  
4. Podpisanie przez kandydata dokumentów, o których mowa w ust. 3, równoznaczne jest z akceptacją ich 

treści. 
 



 

§3 
Zasady rekrutacji 

 

1. Nabór uczestników szkoleń rozpoczyna się w dniu 21 grudnia 2012 r., a kończy w dniu 18 stycznia 2012 r.  

o godzinie 15.45. Deklarację uczestnictwa w Projekcie wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych należy przesłać pocztą, faksem lub mailem na adres: 

 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, ul. Łokietka 23, 66-400 Gorzów Wielkopolski, fax. 95 721 61 12,  

e-mail: wom@womgorz.edu.pl 

 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Chopina 15a, 65-031 Zielona Góra, fax. 68 328 64 24,  

e-mail: poczta@odn.zgora.pl 

lub złożyć osobiście w sekretariacie WOM-u lub ODN-u. 

2. Proces rekrutacji obejmuje sporządzenie listy kandydatów do udziału w szkoleniu na podstawie kolejności 

zgłoszeń. Stworzona zostanie również lista rezerwowa, która zapewni udział w szkoleniu zakładanej  

w projekcie liczby uczestników. 

3. W trakcie rekrutacji spełniona zostanie zasada równości płci (tj.: proporcjonalnego udziału kobiet i mężczyzn  

w stosunku do całości populacji, przy czym preferowane będą kobiety ze względu na mniejsze umiejętności  

i kwalifikacje w zakresie TIK w porównaniu do mężczyzn). 

4. Grupy będą tworzone z uwzględnieniem nauczanego przedmiotu (tj.: grupa nauczycieli uczących przedmiotów 

humanistycznych, grupa nauczycieli uczących przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, grupa nauczycieli 

nauczania wczesnoszkolnego).  

5. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu, o wynikach rekrutacji będą informowane 

telefonicznie lub drogą mailową. 

 

§4 

Organizacja i uczestnictwo w szkoleniu 

 

1. Szkolenia rozpoczną się po skompletowaniu grup, w terminach wynikających z harmonogramu szkoleń. 

2. Szkolenia będą się odbywały w siedzibach: WOM-u w Gorzowie Wlkp. oraz ODN-u w Zielonej Górze. 

Szczegółowy plan szkolenia, ze wskazaniem miejsca przeprowadzenia szkolenia, będzie przekazywany 

uczestnikom drogą mailową, każdorazowo na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć. 

3. W przypadku gdy szkolenie nie odbędzie się z winy Organizatora, zaproponowany zostanie inny termin 

szkolenia. Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat poniesionych przez uczestnika 

szkolenia wywołanych odwołaniem szkolenia. 

4. Uczestnicy zobowiązani są do regularnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego własnoręcznym 

podpisem na liście obecności. 

5. Warunkiem ukończenia szkolenia i kwalifikacji do uzyskania certyfikatu ECCC jest udział w minimum 80% 

godzin zajęć oraz wykonanie prezentacji i scenariusza zajęć, a także wypełnienie ankiet ewaluacyjnych,  

o których mowa w ust. 6.  

6. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych na początku i po zakończeniu 

szkolenia oraz do wypełnienia kwestionariusza ankiety monitorującej w trakcie szkolenia.  

7. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu uczestnik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie 

Organizatora w formie pisemnej. 

8. W przypadku rezygnacji uczestnika pierwszeństwo do udziału w szkoleniu ma w to miejsce osoba z listy 

rezerwowej, z zastrzeżeniem, że możliwe będzie spełnienie, określonego w ust. 6 niniejszego paragrafu, 

warunku otrzymania certyfikatu. 

9. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.  
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§5 
Postanowienia końcowe 

 
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa wraz z załącznikami, o których mowa w §2 ust.3, dostępny jest na stronach 
internetowych: 

a) Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim: http://www.womgorz.edu.pl  

b) Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze: http://www.odn.zgora.pl.  
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