
 

“Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn” 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Zarządzenie Nr 32/2020 

Starosty Kwidzyńskiego  

z dnia 22 października 2020 r.  

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Powiślańska 

Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś 

Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920,  z późn. zm.), zgodnie z wnioskiem  

o dofinansowanie projektu oraz umową zawartą w dniu 10 września 2020 r. nr UDA-POWR.02.10.00-

3018/20-00 w ramach której realizowany jest Projekt “Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn”.  

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

Wprowadzam Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń 

- Kwidzyn” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne 

polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość 

systemu oświaty.  

§ 2. 

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - 

Kwidzyn” zamieszcza się w wersji elektronicznej na stronie internetowej Powiatu 

Kwidzyńskiego oraz na stronie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie.  

2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu w Starostwie Powiatowym  

w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b, 82-500 Kwidzyn; pokój 205, tel. (55) 646-50-68 

oraz na stronie internetowej Powiatu Kwidzyńskiego i Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr 2 w Kwidzynie. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 STAROSTA 

                                                                                                                JERZY GODZIK 
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Załącznik  

do Zarządzenia Nr 

32/2020  

Starosty Kwidzyńskiego  

z dnia 22 października 

2020 r. 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

„Powiślańska  Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020. 

 

 

§ 1. 

Przedmiot Regulaminu 

 

Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „Powiślańska Szkoła 

Ćwiczeń – Kwidzyn” oraz zasady wspomagania szkół. 

 

 

§ 2. 

Słownik pojęć 

 

Ilekroć w Regulaminie mowa o: 

1. „Projekcie” - należy przez to rozumieć projekt: „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - 

Kwidzyn”, realizowany przez Powiat Kwidzyński/ Starostwo Powiatowe w 

Kwidzynie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. 
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2. „Regulaminie” – należy przez to rozumieć regulamin rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie “Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn”. 

3. ZSO nr 2 w Kwidzynie – należy przez to rozumieć Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 2  

w Kwidzynie. 

4. „Biurze Projektu” - należy przez to rozumieć Biuro Projektu, z siedzibą w Starostwie 

Powiatowym w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b; pokój 205, tel. (55) 646-50-68. 

Biuro Projektu posiada ułatwiony dostęp dla osób niepełnosprawnych.  

5. Szkole ćwiczeń – należy przez to rozumieć ZSO nr 2 w Kwidzynie w ramach 

realizowanego projektu. 

6. Szkołach wspieranych – należy przez to rozumieć szkoły korzystające z 

kompleksowego modelu wspierania pracy szkoły; objętych wsparciem będzie 7 

szkół z woj. pomorskiego, w tym jedna dostosowana do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami i dwie z obszarów wiejskich. 

7. Sieci współpracy – należy przez to rozumieć międzyszkolny zespół nauczycieli 

realizujący wspólnie konkretne zagadnienie. Celem funkcjonowania sieci jest 

wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i 

propozycjami - zarówno za pośrednictwem internetowej platformy traktowanej jako 

forum wymiany doświadczeń, jak  

i spotkań osobistych. Członkowie sieci korzystają z własnych doświadczeń, ale 

mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem 

moderatora sieci współpracy i samokształcenia. 

8. Lekcjach pokazowych – należy przez to rozumieć lekcje polegające na obserwacji 

modelowego sposobu pracy; mogą być one realizowane w dwóch zasadniczych 

formach: symulacji  

i obserwacji sytuacji rzeczywistej (Hajdukiewicz, 2015b).  

9. Coachingu – należy przez to rozumieć formę indywidualnego wsparcia; 

umożliwiającą dokonanie analizy i oceny swoich mocnych i słabych stron, w 

związku z tym przyczynia się do poprawy i doskonalenia wybranych aspektów 

wykonywanych obowiązków. 

10. Tutoringu – należy przez to rozumieć metodę indywidualnej opieki nad 

podopiecznym, czerpiącą z relacji mistrz-uczeń, która dzięki integralnemu 

spojrzeniu na rozwój człowieka stara się o pełny rozwój jego potencjału (Collegium 

Wratislaviense). 

11. Mentoringu – należy przez to rozumieć wsparcie w rozwoju kompetencji, 

urzeczywistnianiu swojego potencjału i określaniu kierunków dalszego rozwoju; to 

partnerska relacja mistrz-uczeń gdzie uczniem może być zarówno uczeń, jak i 

student. 

§ 3. 

Informacje o projekcie 
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1. Projekt „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn” realizowany jest w okresie od 

dnia 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r. Projekt jest współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Działania w ramach projektu zgodne są z obowiązującą zasadą określoną w 

Wytycznych  

w zakresie realizacji zasady równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób  

z niepełnosprawnościami oraz zasadą równych szans kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 2014-2020. W ramach realizowanego projektu zarówno 

kobietom, jak  

i mężczyznom przypisana jest taka sama wartość społeczna, równe prawa i 

obowiązki, a także równy dostęp do planowanego wsparcia. 

Celem głównym projektu jest wsparcie wysokiej jakości systemu oświaty w woj. 

pomorskim poprzez utworzenie modelu Powiślańskiej Szkoły Ćwiczeń w ZSO nr 

2 w Kwidzynie. 

2. W ramach realizacji poszczególnych zadań w projekcie „Powiślańska Szkoła 

Ćwiczeń - Kwidzyn” zaplanowane jest: 

1) remont 2 pracowni. 

2) doposażenie 4 pracowni przedmiotowych (matematycznej, informatycznej, 

językowej  

i przyrodniczej). 

3) formy wsparcia dla  trenerów szkoły ćwiczeń: 

a) Cyfrowa Szkoła, Platforma e-learning w szkole (2 spotkania po 8 godzin 

– łącznie 16 godzin), 

b) Neurodydaktyka, czyli jak uczyć w zgodzie z mózgiem (1 spotkanie – 8 

godzin), 

c) Tutoring w edukacji (3 spotkania po 8 godzin – łącznie 24 godziny), 

d) Coaching w pracy nauczyciela (2 spotkania po 8 godzin – łącznie 16 

godzin), 

e) STEAM - nowoczesny model nauczania (2 spotkania po 4 godziny – 

łącznie 8 godzin), 

f) Metody badawcze - IBSE (uczenie się przez dociekanie, odkrywanie  

i rozwiązywanie problemów) (2 spotkania po 4 godziny – łącznie 8 

godzin), 

g) Gamifikacja - projektowanie narzędzi edukacyjnych w obszarze 

nauczanych przedmiotów (2 spotkania po  4 godziny – łącznie 8 godzin), 

h) Umiejętności i techniki trenerskie (8 godzin), 
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i) Przywództwo edukacyjne (8 godzin), 

j) e-Twinning Platforma projektów edukacyjnych (8 godzin), 

k) Coaching (2 godziny/ na 1 nauczyciela - łącznie dla 17 osób), 

l) Mentoring (1 godzina/ na 1 nauczyciela - łącznie dla 17 osób), 

m) Doradztwo metodyczne dla trenerów szkoły ćwiczeń (4 spotkania po 3 

godziny). 

Osoby biorące udział w szkoleniach otrzymują certyfikaty o ukończeniu danego 

szkolenia. 

4) ormy wsparcia dla nauczycieli szkół wspieranych: 

a) lekcje pokazowe: informatyka (4 lekcje po 2 godziny), przedmioty 

przyrodnicze (8 lekcji po 2 godziny), matematyka (4 lekcje po 2 godziny), 

języki obce (6 lekcji po 2 godziny x 2 języki), 

b) warsztaty metodyczne: informatyka (2 spotkania po 4 godziny), 

przedmioty przyrodnicze (2 spotkania po 4 godziny), matematyka (2 

spotkanie po 4 godziny), języki obce (2 spotkania po 4 godziny), 

c) Mentoring (2 godziny/ na 1 nauczyciela - łącznie 20 osób), 

d) Coaching (2 godziny/ na 1 nauczyciela -  łącznie 20 osób). 

Osoby biorące udział w szkoleniach otrzymują zaświadczenie o ukończeniu 

projektu. 

5) sieci współpracy i samokształcenia - zostaną utworzone 4 sieci: dla nauczycieli 

matematyki, informatyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych. W 

ramach sieci odbędą się spotkania warsztatowe, webinaria oraz praca na 

platformie: www.doskonaleniewsieci.pl. 

6) dwudniowy wyjazd edukacyjny dla nauczycieli szkoły ćwiczeń i nauczycieli 

szkół wspieranych w ramach podsumowania projektu dla 40 osób. Dzień 1: 

szkolenie „Wyzwania współczesnej szkoły” (4 godziny) oraz szkolenie 

„Rozwijanie kompetencji kluczowych  uczniów zadaniem każdego nauczyciela 

i kluczem do sukcesów uczniów” (4 godziny). Dzień 2: warsztaty w Centrum 

Nauki Eksperyment w Gdyni pn. „Warto się szkolić - zakres rozszerzony”. 

Warsztaty poświęcone będą nowoczesnym metodom nauczania w każdej  

z dziedzin (matematyka, informatyka, język obcy, przyroda). Wyjazd obejmuje: 

transport, nocleg, ubezpieczenie NNW, wyżywienie uczestników; 

7) współpraca z Politechniką Gdańską, która realizowana będzie poprzez: 

a) wspólne działania w zakresie programów praktyk i kształcenia 

praktycznego studentów, 

b) organizacji praktyk dla studentów nakierowana na zdobywanie 

umiejętności niezbędnych w pracy z uczniem, ich ewaluacji i 

rekomendacji do zmian, 

c) przygotowanie opiekuna praktyk, 

http://www.doskonaleniewsieci.pl/
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d) bezpośrednie wsparcie eksperckie nauczyciela w uczeniu uczniów oraz 

uczeniu się, 

e) inspirowaniu kadry pedagogicznej szkoły do podejmowania 

innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych, 

f) wzbogacenie wiedzy merytorycznej nauczycieli i trenerów, 

g) promocję dobrych rozwiązań w środowisku akademickim. 

W ramach projektu planowane jest wsparcie dla min. 10 studentów kierunków 

pedagogicznych oraz studiów podyplomowych w terminie od 01.09.2021 r. do  

30.06.2022 r. W ramach praktyk szkoła ćwiczeń zapewnia następujące formy 

aktywności: obserwowanie zajęć, asystowanie nauczycielowi prowadzącemu 

zajęcia, prowadzenie zajęć wspólnie z nauczycielem, samodzielne 

prowadzenie zajęć, planowanie i omawianie zajęć. 

Dla każdego studenta/studentki przewidziano, poza godzinami praktyk, min. 

20 godzin różnych form wsparcia: 

a) spotkania z koordynatorem praktyk (min. 5 godzin), 

b) warsztaty metodyczne (min. 2 godz. z łączną sumą 8 godzin), 

c) szkolenia z kompetencji kluczowych (min. 6 godzin), 

d) sieci współpracy i samokształcenia - uczestnictwo w spotkaniu 

jednej sieci (min. 6 godzin), 

e) uczestnictwo w lekcjach pokazowych, 

f) warsztaty dotyczące metod pracy na odległość (min. 4 godziny), 

g) dostęp do materiałów szkoleniowych wytworzonych w ramach 

projektu,  

w tym do platformy e-learningowej; 

8) spotkanie informacyjne (2 godziny) dla nauczycieli szkoły ćwiczeń, w którym 

zaprezentowane zostaną tematy w zakresie godzenia życia prywatnego i 

zawodowego oraz w zakresie równych szans kobiet i mężczyzn (2 godziny), 

9) zwrot kosztów dojazdów do szkoły ćwiczeń dla dyrektorów i nauczycieli szkół 

spoza terenu miasta Kwidzyna, tj. za bilety bądź refundacja poniesionych 

kosztów w przypadku własnego transportu do ceny biletu PKS lub PKP, 

10) w trakcie realizacji szkoleń: 

a) 4 godzinnych przewidziano przerwy kawowe, 

b) 8 godzinnych przewidziano catering. 

3. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
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§ 4. 

Grupa docelowa projektu 

 

Grupą docelową projektu są: 

1) SZKOŁY: 

-  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie - szkoła ćwiczeń,  

- 7 szkół  wspieranych (w tym dwie szkoły z obszarów wiejskich, a jedna z 

nich dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), 

2) NAUCZYCIELE przedmiotowi szkoły ćwiczeń i szkół wspieranych, uczący 

następujących przedmiotów: matematyka, język angielski, język niemiecki, 

informatyka, przedmioty przyrodnicze, 

3) DYREKTORZY - szkoły ćwiczeń i szkół wspieranych, 

4) STUDENCI  kierunków pedagogicznych. 

 

 

§ 5. 

Zasady rekrutacji grup docelowych do projektu 

 

1. Rekrutacja do projektu „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn” jest rekrutacją 

otwartą, oznacza to, że proces rekrutacyjny jest skonstruowany tak, aby nikomu 

nie ograniczał dostępu do uczestnictwa w projekcie. 

2. Podczas rekrutacji będzie przestrzegana zasada równości szans kobiet i 

mężczyzn. 

3. Informacje na temat rozpoczęcia rekrutacji wraz z niniejszym regulaminem i 

załącznikami zamieszczone będą na stronie internetowej Powiatu Kwidzyńskiego 

(www.powiatkwidzynski.pl), na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w 

Kwidzynie oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w 

Kwidzynie (www.2lo-kwidzyn.pl). 

4. O zakwalifikowaniu szkół, dyrektorów i nauczycieli do udziału w projekcie na 

podstawie złożonych formularzy decyduje Komisja Rekrutacyjna, w skład której 

wchodzą: koordynator projektu, kierownik projektu, asystent kierownika projektu 

oraz dyrektor szkoły ćwiczeń.  

5. Zasady rekrutacji i uczestnictwa szkół w projekcie są następujące: 

1) rekrutacja szkół do udziału w projekcie rozpocznie się 22 października 2020 r.,  

a zakończy 28 października 2020 r.,  

http://www.powiatkwidzynski.pl/
http://www.2lo-kwidzyn.pl/
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2) kryteria uczestnictwa szkół w projekcie: 

a) szkoła jest publiczną szkołą podstawową / ponadpodstawową z 

terenu województwa pomorskiego (0-10  pkt), 

b) szkoła jest jedną z wyszczególnionych na potrzeby konkursu 

grup: 

(1) zlokalizowana na terenie gminy wiejskiej (0-10 pkt), 

(2) publiczna szkoła specjalna (0-10 pkt), 

c) nie jest planowane zamknięcie szkoły aplikującej do udziału w 

projekcie  

w latach szkolnych: 2020/2021, 2021/2022 (0-10 pkt), 

d) szkoła wydelegowała min. po 1 nauczycielu z każdego obszaru  

objętego wsparciem (0-40 pkt), 

3) szkoła w czasie trwania projektu zapewnia uczestnictwo łącznie minimum 

5-6 nauczycieli z obszarów przedmiotowych: informatyki, języka obcego, 

matematyki, przedmiotów przyrodniczych, tj. biologii, geografii, fizyki, 

chemii; nauczyciele oddelegowani do uczestnictwa w projekcie zostaną 

wyłonieni do projektu w rekrutacji wewnętrznej szkoły zgodnie zasadami 

równości szans i niedyskryminacji, 

4) procedura oceny formularzy zgłoszeniowych: 

a) każdy złożony formularz zgłoszeniowy szkoły musi spełniać 

kryteria formalne, które zostały wymienione w § 5 pkt 4 b) i c), 

b) ocena formalna polegać będzie na sprawdzeniu przez Komisję 

Rekrutacyjną kompletności, poprawności i terminowości 

złożonych dokumentów od jednostek aplikujących o uczestnictwo 

w projekcie, 

c) zgłoszenia spełniające warunki formalne zakwalifikowane 

zostaną do projektu w oparciu o listę rankingową; w przypadku 

uzyskania jednakowej liczby punktów decyduje kolejność 

zgłoszeń,  

d) do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 7 szkół, w tym 

najwyżej znajdujące się na liście rankingowej minimum dwie 

szkoły z terenów wiejskich oraz jedna szkoła specjalna oraz 

łącznie 40 nauczycieli tych szkół, 

5) w przypadku zgłoszenia więcej niż 40 nauczycieli wśród 7 zrekrutowanych 

szkół dopuszcza się możliwość negocjacji co do liczby nauczycieli 

delegowanych do objęcia wsparciem, 

6) dyrektor szkoły wnioskującej o objęcie wsparciem w ramach projektu 

zobowiązany jest do złożenia: 

a) formularza zgłoszeniowego szkoły do projektu (załącznik nr 1), 

b) podpisanego porozumienia o współpracy (załącznik nr 2), 

w terminie określonym w pkt 4 ppkt a), 
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7) po pozytywnym zakwalifikowaniu szkoły do projektu, zostanie sporządzona 

lista uczestników/ uczestniczek projektu, a w przypadku zgłoszenia się 

większej liczby szkół utworzona zostanie lista rezerwowa, która stanowić 

będzie uzupełnienie listy pierwotnej. Listy zostaną udostępnione na stronach 

internetowych: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie 

(www.2lo-kwidzyn.pl) i Powiatu Kwidzyńskiego  (www.powiatkwidzynski.pl) 

oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  

w Kwidzynie. 

 

 

§ 6. 

Obowiązki uczestniczek i uczestników projektu   

 

Uczestniczki/ Uczestnicy projektu zobowiązują się do: 

1) aktywnego uczestnictwa w proponowanych formach wsparcia, 

2) obecności na co najmniej 80 % form wsparcia, 

3) wzięcia  udziału w badaniach ankietowych “wejściowych” i “wyjściowych”, 

4) bieżącego informowania o zdarzeniach mających wpływ na dalszy udział 

w projekcie, 

5) wypełniania wszelkich dokumentów dostarczonych przez personel 

zarządzający i merytoryczny projektu w celach sprawozdawczości, monitoringu 

bądź ewaluacji projektu, 

6) uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących realizacji 

projektu drogą elektroniczną. 

 

 

 

§ 7. 

Przerwanie uczestnictwa 

 

Uczestniczki/ uczestnicy projektu mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w sytuacjach wyjątkowych (np. 

długotrwała choroba, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana miejsca pracy do szkoły 

nie objętej wspomaganiem z projektu itp.), składając osobiście pisemne Oświadczenie 

http://www.2lo-kwidzyn.pl/
http://www.poiatkwidynski.pl/
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o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w Biurze Projektu, przy czym szkoła 

zobowiązana jest do zapewnienia uczestnictwa nauczyciela z tego samego obszaru 

kształcenia. 

 

 

§ 8. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu. 

2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Starostwa Powiatowego w 

Kwidzynie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bądź wprowadzenia 

dodatkowych postanowień bez podania przyczyn. Regulamin z wprowadzonymi 

ewentualnymi zmianami dostępny będzie na stronie internetowej: Starostwa 

Powiatowego w Kwidzynie oraz ZSO nr 2  

w Kwidzynie. 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy szkoły.  

Załącznik nr 2. Deklaracja współpracy. 

 

 

 

 

Kwidzyn, dnia 22 października 2020 r. 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu rekrutacji 

i uczestnictwa w projekcie 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY 

do projektu „Powiślańska  Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

1. Nazwa szkoły 

 

2. Dane teleadresowe szkoły (adres, telefon, e-mail, strona www) 

 

3. Osoba upoważniona do reprezentowania szkoły 

 

4. Wnioskodawca oświadcza, że: 

a) szkoła jest publiczną szkołą podstawową/ ponadpodstawową z terenu 
województwa pomorskiego TAK/NIE 

b) szkoła jest zlokalizowana na terenie gminy wiejskiej TAK/NIE* 
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c) szkoła jest publiczną szkołą specjalną TAK/NIE* 

d) nie jest planowane zamknięcie szkoły aplikującej do udziału w projekcie w latach 
szkolnych: 2020/2021, 2021/2022 TAK/NIE* 

e) szkoła wydelegowała min. po 1 nauczycielu z każdego obszaru  objętego wsparciem 
TAK/NIE* 

5. Oddelegowani nauczyciele do udziału w projekcie: 

Pan/ Pani …………………………………………………. 

Wykształcenie: ……………………………………………………………………. 

Obszar nauczania: matematyka, informatyka, język angielski, język niemiecki, 

przedmioty przyrodnicze* 

Pan/ Pani …………………………………………………. 

Wykształcenie: ……………………………………………………………………. 

Obszar nauczania: matematyka, informatyka, język angielski, język niemiecki, 

przedmioty przyrodnicze* 

Pan/ Pani …………………………………………………. 

Wykształcenie: ……………………………………………………………………. 

Obszar nauczania: matematyka, informatyka, język angielski, język niemiecki, 

przedmioty przyrodnicze* 
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Pan/ Pani …………………………………………………. 

Wykształcenie: ……………………………………………………………………. 

Obszar nauczania: matematyka, informatyka, język angielski, język niemiecki, 

przedmioty przyrodnicze* 

Pan/ Pani …………………………………………………. 

Wykształcenie: ……………………………………………………………………. 

Obszar nauczania: matematyka, informatyka, język angielski, język niemiecki, 

przedmioty przyrodnicze* 

Pan/ Pani …………………………………………………. 

Wykształcenie: ……………………………………………………………………. 

Obszar nauczania: matematyka, informatyka, język angielski, język niemiecki, 

przedmioty przyrodnicze* 

6. Uzasadnienie potrzeby udziału szkoły w projekcie: 
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*niepotrzebne skreślić 

 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego za złożenie 

nieprawdziwego  oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, iż dane 

oraz oświadczenia zawarte w niniejszym  formularzu zgłoszeniowym są zgodne z 

prawdą.   

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie powyższych danych osobowych w 

celach związanych  

z rekrutacją do projektu „Powiślańska Szkoła  Ćwiczeń - Kwidzyn”.   
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……………………………………….………                

.…………………………………………….…………… 

(pieczęć szkoły)                   (data i czytelny podpis dyrektora 

szkoły) 

 

 

 

Informujemy, że w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane będą 

Pani/ Pana dane osobowe jest Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29B, 82-500 

Kwidzyn. Dane będą przetwarzane wyłącznie  

w celu realizowania zadań wynikających z działalności Starostwa. 

1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na 

adres:  

ul. Kościuszki 29B, 82-500 Kwidzyn, lub e-mail: IOD@powiatkwidzynski.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 

pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kościuszki 29B, 82-500 Kwidzyn, lub 

e-mail: IOD@powiatkwidzynski.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na czas realizacji celu, a po jego 

zakończeniu na czas przechowywania i archiwizacji, wynikającej z przepisów prawa; 

4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji 

do projektu “Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn”. 

5. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie odrzucenie zgłoszenia do projektu na etapie oceny formalnej; 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 

do: 

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, 

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 

mailto:IOD@powiatkwidzynski.pl
mailto:IOD@powiatkwidzynski.pl
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- wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 

technicznej  

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 

zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 

wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu rekrutacji  

i uczestnictwa w projekcie 

 

Deklaracja współpracy 

 

Zawarta pomiędzy: 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

(Nazwa szkoły, adres) 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowany/-a przez: 

Panią/Pana  

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

a 

 

Powiatem Kwidzyńskim/ Starostwem Powiatowym w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29b, 

82-500 Kwidzyn 

reprezentowanym przez: Pana Jerzego Godzika - Starostę Kwidzyńskiego. 

 

1. W związku z przystąpieniem Szkoły do projektu pn. „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń 
– Kwidzyn” realizowanego przez Powiat Kwidzyński/ Starostwo Powiatowe w 
Kwidzynie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, zobowiązuje 
się do: 
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a) delegowania do udziału w projekcie nauczycieli/ nauczycielek w liczbie 

zadeklarowanej w formularzu zgłoszeniowym szkoły, 

b) aktywnego uczestnictwa wydelegowanych nauczycieli/ nauczycielek we 

wszystkich zaplanowanych formach wsparcia dla nauczycieli szkół wspieranych, 

c) niezwłocznego informowania Zespołu Projektowego o przeszkodach w realizacji 

zaplanowanych dla nauczycieli/ nauczycielek form wsparcia, w tym o ich 

rezygnacji  

z uczestnictwa w projekcie, 

d) informowania Zespołu Projektu o planowanych zmianach w składzie osobowym 

zespołu nauczycieli oddelegowanego do uczestnictwa w projekcie, celem 

uzyskania akceptacji oraz uzgodnienia uczestnictwa innego nauczyciela z tego 

samego obszaru kształcenia. 

 

2. Beneficjent projektu zapewnia nauczycielom oddelegowanym do udziału w 

projekcie: 

1) formy wsparcia dla nauczycieli szkół wspieranych: 

a) lekcje pokazowe: informatyka (4 lekcje po 2 godziny), przedmioty 

przyrodnicze (8 lekcji po 2 godziny), matematyka (4 lekcje po 2 godziny), 

języki obce (6 lekcji po 2 godziny x 2 języki), 

b) warsztaty metodyczne: informatyka (2 spotkania po 4 godziny), 

przedmioty przyrodnicze (2 spotkania po 4 godziny), matematyka (2 

spotkanie po 4 godziny), języki obce (2 spotkania po 4 godziny). 

c) Mentoring (2 godziny/ na 1 nauczyciela - łącznie 20 osób), 

d) Coaching (2 godziny/ na 1 nauczyciela -  łącznie 20 osób); 

osoby biorące udział w szkoleniach otrzymują zaświadczenie o ukończeniu 

projektu; 

2) sieci współpracy i samokształcenia - zostaną utworzone 4 sieci: dla nauczycieli 

matematyki, informatyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych. W 

ramach sieci odbędą się spotkania warsztatowe, webinaria oraz praca na 

platformie: www.doskonaleniewsieci.pl; 

3) Ddwudniowy wyjazd edukacyjny dla nauczycieli szkoły ćwiczeń i nauczycieli 

szkół wspieranych w ramach podsumowania projektu dla 40 osób. Dzień 1: 

szkolenie „Wyzwania współczesnej szkoły” (4 godziny) oraz szkolenie 

„Rozwijanie kompetencji kluczowych  uczniów zadaniem każdego nauczyciela 

i kluczem do sukcesów uczniów” (4 godziny). Dzień 2: warsztaty w Centrum 

Nauki Eksperyment w Gdyni pn. „Warto się szkolić - zakres rozszerzony”. 

Warsztaty poświęcone będą nowoczesnym metodom nauczania w każdej z 

dziedzin (matematyka, informatyka, język obcy, przyroda). Wyjazd obejmuje: 

transport, nocleg, ubezpieczenie NNW, wyżywienie uczestników; 

http://www.doskonaleniewsieci.pl/
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4) zwrot kosztów dojazdów do szkoły ćwiczeń dla dyrektorów i nauczycieli szkół 

spoza terenu miasta Kwidzyna, tj. za bilety bądź refundacja poniesionych 

kosztów  

w przypadku własnego transportu do ceny biletu PKS lub PKP; 

5) w trakcie realizacji szkoleń: 

a) 4 godzinnych przewidziano przerwy kawowe, 

b) 8 godzinnych przewidziano catering; 

6) bezpłatny udział we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia. 

 

3.  Oddelegowani nauczyciele/nauczycielki (imię/imiona i nazwisko, przedmiot): 

1) ……………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………………… 

4) ……………………………………………………………………………………………… 

5) ……………………………………………………………………………………………… 

6) ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

4. Powiat Kwidzyński/ Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, jako beneficjent projektu 

„Powiślańska Szkoła Ćwiczeń-Kwidzyn” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, jest zobowiązany do realizacji wskaźników 

projektowych. Szkoła, która zadeklarowała swoje uczestnictwo w projekcie, 

zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby jej uczestnictwo w działaniach 

oraz wykonywane zadania przyczyniły się do realizacji ww. wskaźników. 
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5. Zmiana we wniosku o dofinansowanie w zakresie form wsparcia dla nauczycieli/ 

nauczycielek szkół wspieranych nie powoduje konieczności wprowadzenia aneksu 

do niniejszej deklaracji. 

 

6.  Deklaracja została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

7.  Deklaracja zostaje zawarta na czas trwania projektu, tj. do dnia 30 września 2022 

r. 

  

  

………………………………………                                  ….. ……………………………. 

(Data, podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły)                                                   (Data, podpis i pieczątka  

                   Starosty Kwidzyńskiego)                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


