załącznik nr 1
Regulamin rekrutacji nauczycieli na szkolenie doskonalenia umiejętności i kompetencji
zawodowych w ramach semestru MASZYNY PROSTE w czasie trwania roku szkolnego
2021/2022 w ramach projektu
„Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki
Edukacji i Innowacji w Krobi” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu
kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,
Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne

§ 1 Podmiot odpowiedzialny za rekrutację
Nabór kandydatów do udziału w szkoleniu dla nauczycieli z doskonalenia umiejętności i kompetencji
zawodowych nauczycieli w zakresie realizacji nauczania przy wykorzystaniu metody eksperymentu
dzięki wykorzystaniu zaplecza Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki Edukacji i Innowacji w Krobi
w ramach semestru MASZYNY PROSTE w czasie trwania roku szkolnego 2021/2022, będzie
przeprowadzony przez Dyrektora szkoły macierzystej:
1.Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krobi, ul. prof. Zwierzyckiego 1, 63-840 Krobia.
2. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pudliszkach, ul. Szkolna 20, 63-842 Pudliszki.
3. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Krobi, Stara Krobia 71, 63-840 Krobia.
4. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieparcie, Niepart 45, 63-840 Krobia.
§ 2 Warunki uczestnictwa
1. Kryterium formalne: uczestnikiem szkolenia może zostać nauczyciel matematyki, przedmiotów
przyrodniczych oraz edukacji wczesnoszkolnej zatrudniony przez szkołę, dla której organem
prowadzącym jest Gmina Krobia lub Międzygminny Związek Edukacyjny Gostkowo-Niepart.
2. Kryterium dodatkowe: podczas rekrutacji przyznawane są dodatkowe punkty premiujące:
a) nauczyciel z orzeczeniem o niepełnosprawności - 40 punktów rekrutacyjnych;
b) nauczyciel w wieku 50+ - 20 punktów rekrutacyjnych;
c) nauczyciel zamieszkujący obszar wiejski - 10 punktów rekrutacyjnych.
d) potrzeba doskonalenia kompetencji w zakresie realizacji nauczania przy wykorzystaniu metod
eksperymentu;
*wysoka 7 pkt.
*średnia 1 pkt.
e) możliwość wykorzystania w pracy metod eksperymentu i doświadczeń:
* do 3 razy/miesiąc. – 1 pkt.
* więcej niż 3 razy/miesiąc – 3 pkt.
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3. W przypadku, gdy wszystkie osoby spełniają kryterium formalne, decydujące będą pozostałe kryteria
dodatkowe.
4. W przypadku osób z tą samą liczbą punktów, pierwszeństwo będę miały osoby, które złożyły
poprawnie wypełniony komplet dokumentów, o których mowa w §3, w terminie wcześniejszym.
§ 3 Formularze zgłoszeniowe
1. Każda osoba zamierzająca przystąpić do projektu spełniająca kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1,
jest zobligowana do wypełnienia wszystkich wymaganych formularzy, tj.:
a) Załącznika nr 1 – Oświadczenia uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych
b) Załącznika nr 2 – Formularza rekrutacyjnego uczestnika projektu
c) Załącznika nr 3 – Oświadczenia rekrutacyjnego
oraz orzeczenia o niepełnosprawności, jeżeli w formularzu zgłoszeniowym zaznaczono status osoby z
niepełnosprawnościami.
2. Formularze zgłoszeniowe będą dostępne na stronie internetowej danej szkoły macierzystej oraz
w sekretariacie szkoły macierzystej, jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Krobi oraz na stronie internetowej Gminy Krobia www.krobia.pl
3. Złożenie formularzy jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
4. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa osoba zainteresowana powinna zgłosić się osobiście
z kompletem formularzy zgłoszeniowych w sekretariacie szkoły macierzystej (honorowane są tylko
oryginalne dokumenty zgłoszeniowe).
5. Niekompletne formularze zgłoszeniowe będą odrzucane ze względu na niespełnienie kryteriów
formalnych.
6. Weryfikacja dokumentów będzie dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną.
7. W przypadku nie wyłonienia spośród otrzymanych zgłoszeń wymaganej liczby uczestników
spełniających określone w procesie rekrutacyjnym kryteria, dopuszcza się rekrutację uzupełniającą.
8. Komisja Rekrutacyjna wynik rekrutacji umieszcza w Protokole rekrutacji.
9. W oparciu o wynik rekrutacji Kandydaci zostaną uszeregowani na liście podstawowej i rezerwowej
przy czym lista Kandydatów na liście podstawowej nie może przekroczyć zaplanowanej liczby
Uczestników Projektu określonej we wniosku o dofinansowanie.
§ 4 Proces rekrutacji
1. Proces rekrutacji rozpocznie się 4 listopada 2021 r. i zakończy 15 listopada 2021 r.
2. Projekt przewiduje 30 miejsc na szkolenie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych
nauczycieli w zakresie realizacji nauczania przy wykorzystaniu metody eksperymentu dzięki
wykorzystaniu zaplecza Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki Edukacji i Innowacji w Krobi w
ramach semestru MASZYNY PROSTE w czasie trwania roku szkolnego 2021/2022.
3. O uzyskaniu statusu „uczestnika projektu” zgłaszający zostaną poinformowani przez dyrektora szkoły
najpóźniej 17 listopada 2021 r., natomiast pozostałe osoby znajdą się na liście rezerwowej, o czym
również zostaną poinformowane drogą elektroniczną.
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4. Pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie mają osoby spełniające wymogi formalno-prawne
wymienione w § 2 Regulaminu.
§ 5 Uzyskanie statusu „uczestnika projektu”
1. Uzyskanie statusu „uczestnika projektu” jest równoznaczne z zagwarantowaniem możliwości
udziału w projekcie, który oferuje:
a)
szkolenie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych dla 30 nauczycieli w zakresie
realizacji nauczania przy wykorzystaniu metody eksperymentu dzięki wykorzystaniu zaplecza
Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki Edukacji i Innowacji w Krobi w ramach semestru
MASZYNY PROSTE w czasie roku szkolnego 2021/2022:
Tematyka szkolenia:
- udoskonalenie warsztatu pracy, nabycie umiejętności rozpoznawania wzorców percepcyjnych
uczniów i dobierania odpowiednich metod i kanałów komunikacji z uczniem, wypracowanie
umiejętności świadomego planowania i organizacji procesu dydaktycznego, poznanie w jaki sposób
urozmaicić lekcję (poprzez metody nauczania oparte na ćwiczeniach praktycznych), tak aby były one
interesujące z punktu widzenia uczniów, nabycie umiejętności realizacji eksperymentów zawartych w
podstawie programowej, poznanie wyposażenie Lokalnego Centrum Popularyzacji, Nauki Edukacji i
Innowacji w Krobi wraz z zasadami działania tego wyposażenia,
b) działania w ramach szkolenia (szkolenie łączy w sobie wykłady połączone z przykładowymi
zajęciami praktycznymi w oparciu o doświadczenia i eksperymenty):
- poznanie metod aktywizujących uczniów,
- budowanie kompetencji nauczycieli w zakresie interdyscyplinarności
- wykorzystanie innowacyjnych narzędzi edukacji,
- poznanie technik najbardziej angażujących uczniów,
- stworzenie umiejętności wykorzystania pomocy dydaktycznych i wyposażenia Małego Kopernika.
- program szkolenia będzie uwzględniał indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne uczestników,
- nauczyciele otrzymają materiały dydaktyczne każdorazowo zgodne z zakresem szkolenia, a po
ukończeniu szkolenia – zaświadczenie potwierdzające podniesienie kompetencji i nabyte
umiejętności,
- program i materiały nie będą powielać stereotypów, w tym związanych z płcią, niepełnosprawnością
- po szkoleniu nauczyciele będą przygotowani do prowadzenia zajęć w sposób niestereotypowy i
równościowy, który umożliwi włączenie w równym stopniu kobiet i mężczyzn (w tym osób
niepełnosprawnych) do każdego rodzaju zajęć (m.in. matematycznych, prac technicznych,
realizowania eksperymentów)
- trenerzy będą uświadamiać nauczycieli na temat wpływu stereotypów na sposób prowadzenia zajęć
i dobór materiałów edukacyjnych
- nauczyciele poznają przykładowe doświadczenia i eksperymenty z tematyki MASZYN
PROSTYCH m. in. zagadnienia związane z poznawaniem funkcjonowania, możliwości
wykorzystania pracy maszyn prostych, działania sił fizycznych, fizyki i podstaw mechaniki oraz każdy
nauczyciel otrzyma w formie elektronicznej przykładowe scenariusze zajęć możliwe do wykorzystania
przy realizacji podstawy programowej.
Szkolenie obejmuje 16 godz. lekcyjnych (1 godz. = 45 min.), które będą ustalone według
harmonogramu z uwzględnieniem czasookresu: od poniedziałku do piątku w godzinach
popołudniowych (najwcześniej od godz. 15:30), a w soboty od rana od 8:00 przez cały dzień.
Zajęcia będą realizowana w dwóch budynkach należących do Lokalnego Centrum Popularyzacji
Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi tzw. Małego Kopernika
a. budynek na Wyspie Kasztelańskiej – pl. Kościuszki 3, 63-840 Krobia,
b. budynek przy Szkole Podstawowej przy ul. prof. J. Zwierzyckiego 1, 63-840 Krobia.
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Termin odbycia szkolenia: do 20 grudnia 2021 r. Dokładna data i godzina zostanie ustalona w
porozumieniu z prowadzącym szkolenie i Dyrektorem szkoły i podana do wiadomości uczestnikowi
na adres mailowy, nie później niż 5 dni roboczych przed szkoleniem.
2. Każdy uczestnik projektu (nauczyciel) zobowiązuje się po przystąpieniu do projektu, wywiązać się
ze zobowiązań projektowych dotyczących wykorzystania pozyskanych wiadomości i umiejętności w
pracy z uczniami swojej szkoły.
Nauczyciel zobowiązuje się do wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji
nauczania w oparciu o metodę eksperymentu przy wykorzystaniu zaplecza Lokalnego Centrum
Popularyzacji Nauki Edukacji i Innowacji w Krobi podczas zajęć realizowanych w szkole w ramach
podstawy programowej.
Ocena osiągnięć przez poszczególnych nauczycieli zaplanowanych efektów uczenia się będzie
prowadzona w oparciu o metodę Kirkpatricka, a rezultaty szkoleń będą mierzone w następujący
sposób:
- ankieta oceny szkolenia celem pomiaru satysfakcji nauczycieli z udziału w szkoleniach,
- testy wiedzy nauczycieli określające poziom wiedzy przed szkoleniem i po jego zakończeniu celem
oceny zmiany poziomu wiedzy i umiejętności w wyniku szkolenia,
- weryfikacja osiągniecia zaplanowanych efektów uczenia się w kontekście wykorzystywania zdobytej
wiedzy i umiejętności przez nauczycieli w prowadzeniu zajęć z uczniami poprzez wypełnienie ankiety
przez nauczycieli uczestniczących w szkoleniu oraz hospitacje zajęć w okresie 4 tygodni od
ukończenia szkolenia przez nauczycieli. Hospitacji zajęć dokona dyrektor szkoły macierzystej.
3. Każdy uczestnik projektu zobowiązuje się do uczestniczenia w teście początkowym (pre-test) oraz
teście końcowym (post-test) stanowiącym pozytywne zakończenie szkolenia.
4. Każdy uczestnik podpisze umowę uczestnictwa w projekcie w terminie wskazanym przez Dyrektora
szkoły macierzystej.
5. Uczestnik projektu zobowiązuje się do:
a) wykazania się frekwencją podczas szkolenia wynoszącą co najmniej 80%,
b) punktualności;
c) aktywnego uczestnictwa w zajęciach;
d) wypełniania ankiet ewaluacyjnych (również po zakończeniu projektu) oraz udzielania wszelkich
informacji niezbędnych w sprawozdawczości;
e) bezwzględnego wykorzystania w praktyce stosowania metody doświadczeń i eksperymentów w
nauczaniu w szkole macierzystej,
f) udziału w projekcie, przy zachowaniu zasady, że rezygnacja z udziału w projekcie nastąpi nie
później niż 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem edycji;
g) dopełnienia formalności związanych z potwierdzaniem udziału w zajęciach na listach obecności,
wypełnianiem ankiet ewaluacyjnych (również po zakończeniu projektu) oraz udzieleniem wszelkich
informacji niezbędnych w sprawozdawczości;
h) nie wywiązanie się z obowiązków określonych w punkcie a, b i c upoważnia Dyrektora szkoły
macierzystej do powiadomienia Organu Prowadzącego - Gminę Krobia o naruszeniu Regulaminu
skierowanego na szkolenie pracownika.
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6. W przypadku braku kompletu uczestników lub z przyczyn niezależnych od Dyrektora szkoły
macierzystej pierwotnie ustalone terminy realizacji poszczególnych zadań mogą ulec zmianie.

§ 6 Przypisy końcowe
1. Niniejszy regulamin rekrutacji może podlegać zmianom w sytuacji zmiany wytycznych, warunków
realizacji projektu lub dokumentów programowych.
2. Rekrutacja będzie przeprowadzona z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz
osób niepełnosprawnych.
3. Zgłoszone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi i będą stanowić dokumentację Projektu.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rekrutacji decyzje podejmuje Organ
Prowadzący - Gmina Krobia.
5. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.

Data, czytelny podpis Uczestnika

……………………………………..

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych
2. Załącznik nr 2 - Formularz rekrutacyjny uczestnika projektu
3. Załącznik nr 3 – oświadczenie rekrutacyjne
4. Załącznik nr 4 - Umowa uczestnictwa.

