Załącznik 4

do:
Regulaminu 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”
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§1
Postanowienia ogólne
1.

2.

3.
4.
5.

Niniejszy Załącznik stanowi uzupełnienie Regulaminu rekrutacji szkół i przedszkoli do udziału
w Projekcie pt. „Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego
rozwiązania dla obszarów metropolitalnych”, zwanym dalej Projektem.
Załącznik określa zasady rekrutacji nauczycieli (w tym dyrektorów), ze szkół i przedszkoli
uczestniczących w Projekcie, do udziału w cyklu doskonalenia oraz do udziału w Sieci współpracy i
samokształcenia.
W ramach realizacji Projektu przewiduje się udział nie mniej niż 3250 nauczycieli.
Nie wyklucza się udziału większej liczby nauczycieli z placówek biorących udział w Projekcie, jeśli
będzie takie zapotrzebowanie.
Dyrektor danej placówki jest zobowiązany do utworzenia listy rezerwowej nauczycieli na wypadek
rezygnacji opisany w § 5 niniejszego dokumentu.
§2
Zasady rekrutacji do udziału w cyklu doskonalenia
(realizacji Rocznego Planu Wspomagania)

1. Podstawą do rekrutacji będą wyniki Diagnozy przeprowadzonej przez Szkolnych Organizatorów
Rozwoju Edukacji (SORE) oraz doradców metodycznych m.st. Warszawy.
2. Rekrutacja będzie prowadzona wśród nauczycieli, ze szkół i przedszkoli zakwalifikowanych do udziału
w Projekcie, z następującymi zastrzeżeniami:
a. pierwszeństwo w naborze będą mieli nauczyciele o 5-letnim lub niższym stażu w zawodzie,
b. pierwszeństwo w naborze będą mieli nauczyciele nowozatrudnieni w danej placówce.
3. Warunkiem udziału nauczycieli w cyklu doskonalenia (realizacji Rocznego Planu Wspomagania) jest
uzyskanie pozytywnej opinii dyrektora szkoły oraz wypełnienie i złożenie podpisanej deklaracji
przystąpienia do Projektu, dostępnej na Platformie Projektu pod adresem www.wawaedu.pl.
§3
Zasady rekrutacji do udziału w Sieci współpracy i samokształcenia
1. W ramach Sieci współpracy i samokształcenia weźmie udział nie mniej niż 325 nauczycieli.
2. Nabór do Sieci współpracy i samokształcenia, zwanej dalej Siecią, jest otwarty, z następującymi
zastrzeżeniami:
a. pierwszeństwo udziału będą mieli nauczyciele ze szkół realizujących Roczny Plan Wspomagania,
b. przewiduje się rezerwację 35 miejsc dla nauczycieli spoza Projektu.
3. Spośród nauczycieli biorących udział w Sieci, nie mniej niż 150 uczestniczyć będzie w realizacji Projektu
przez dwa lata.
4. Warunkiem udziału nauczycieli w Sieci współpracy i samokształcenia jest wypełnienie i złożenie
podpisanej deklaracji przystąpienia do Projektu, dostępnej na Platformie Projektu pod adresem
www.wawaedu.pl, zawierającej adnotację dotyczącą uczestnictwa w trybie 1 rocznym lub 2 letnim.
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§4
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie
1.

2.
3.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie nauczyciel jest zobowiązany do złożenia pisemnego
oświadczenia określającego powody rezygnacji. Oświadczenie musi zostać podpisane przez dyrektora
danej placówki.
Nauczyciel zostaje skreślony z listy uczestników w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia pisemnej decyzji
o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.
Na miejsce osób rezygnujących z uczestnictwa w Projekcie, przewiduje się włączenie osób z listy
rezerwowej.
§5
Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od 20 listopada 2013 roku.
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