Regulamin rekrutacji szkół i przedszkoli do udziału w Projekcie
pt. „Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla
obszarów metropolitalnych”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”,
Działanie 3.5 – „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”

§1
Informacje o Projekcie
Projekt „Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania
dla obszarów metropolitalnych” jest realizowany, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”.
1. Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.03.05.00-00-148/12-00
z dnia 19 grudnia 2013 roku, zawartej pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a Ośrodkiem
Rozwoju Edukacji.
2. Projekt jest realizowany przez m.st. Warszawę reprezentowane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st.
Warszawy.
3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
4. Głównym celem Projektu jest zapewnienie kompleksowego wsparcia szkołom i przedszkolom
(zwanym łącznie placówkami) w obszarze doskonalenia nauczycieli.
5. Projekt jest realizowany od 01.11.2013 r. do 30.06.2015 r.
§2
Postanowienia ogólne
1.

2.

3.
4.

Niniejszy regulamin określa zasady naboru szkół i przedszkoli do Projektu pt. „Warszawski model
wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów
metropolitalnych”, zwanego dalej Projektem oraz naboru nauczycieli i dyrektorów
z zakwalifikowanych placówek (Załącznik 4).
Rekrutacja do Projektu jest otwarta i obejmuje przedszkola oraz następujące typy szkół dla dzieci
i młodzieży: szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły
zawodowe.
Realizację i monitoring procesu rekrutacji do Projektu prowadzić będzie Biuro Edukacji Urzędu m.st.
Warszawy.
Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację Projektu
do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.
Informacja o Projekcie jest dostępna:
Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
ul. Górskiego 7, 00 - 033 Warszawa
tel. /22/ 4433557, e-mail: mmochtak@um.warszawa.pl – koordynator projektu
oraz na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy www.edukacja.warszawa.pl
(zakładka: Projekty Europejskie/ Projekty EFS).
§3
Zasady rekrutacji

1.

Rekrutacja placówek dokonywana będzie spośród przedszkoli oraz szkół publicznych i szkół mających
uprawnienia szkół publicznych następujących typów: szkół podstawowych, gimnazjów, liceów
ogólnokształcących, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych. O naborze będą decydowały
poniższe kryteria:
a. do udziału w Projekcie mogą przystąpić wyłącznie placówki, które nie otrzymywały dotąd
wsparcia w ramach Działania 3.5 POKL,

2.

3.

b. pierwszeństwo udziału w Projekcie będzie miało 10% spośród łącznej liczby warszawskich
szkół podstawowych i gimnazjów z wynikami z egzaminu końcowego poniżej średniej
warszawskiej (45 szkół) oraz 10% spośród łącznej liczby warszawskich szkół podstawowych
i gimnazjów z wynikami z egzaminu końcowego powyżej średniej warszawskiej (45 szkół);
wyniki te dotyczą roku szkolnego 2012/2013,
c. pierwszeństwo udziału w Projekcie będą miały przedszkola i szkoły z dzielnic m.st. Warszawy
objętych rewitalizacją społeczną: Praga Północ, Targówek i Wola.
Pierwszeństwo spośród pozostałych zgłoszonych placówek będą miały szkoły, które:
a. były objęte warszawskim pilotażem kompleksowego wspomagania szkół,
b. w ewaluacji przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie uzyskały wartości C
i poniżej,
c. w badaniu Edukacyjnej Wartości Dodanej gimnazjów w latach 2011 – 13 (lub wcześniejszych
jeśli nie są dostępne nowsze dane) znalazły się w kategorii szkół, które „wymagają pomocy”,
są szkołami „niewykorzystanych możliwości” lub „szkołami sukcesu”.
Ogółem spośród szkół spełniających powyższe kryteria, do udziału w Projekcie zakwalifikowanych
zostanie 150 placówek, w tym 137 szkół, co stanowi 20% szkół znajdujących się w Warszawie oraz 13
przedszkoli.
§4
Kwalifikacja szkół i przedszkoli do udziału w Projekcie

1.

2.

3.

O zakwalifikowaniu placówki do Projektu będzie decydowało złożenie oświadczenia podpisanego
przez dyrektora placówki, zawierającego informacje dotyczące spełnienia warunków uczestnictwa
w Projekcie (patrz załącznik 1 – 3 niniejszego Regulaminu) i spełnienie kryteriów wymienionych
w § 3.
Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wybranie placówek, które wezmą udział w Projekcie.
Zespół projektowy w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy po zakończeniu procesu rekrutacji
zobowiązany jest do sporządzenia raportu zawierającego listę szkół zakwalifikowanych do udziału
w Projekcie oraz listę rezerwową.
Etapem kończącym proces rekrutacji jest ogłoszenie wyników rekrutacji na stronie internetowej
Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.
§5
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie

1.

2.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie – możliwej jedynie na etapie rekrutacji – placówka
jest zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, określającego powody, podpisanego przez
dyrektora danej placówki.
Placówka zostaje skreślona z listy uczestników w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia pisemnej decyzji
o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.
§6
Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od 20 listopada 2013 roku.

