
 
 
 
 
 

 

Zasady Rekrutacji Uczestników Projektu - nauczycieli 

„Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania!” 

Realizowanego przez Miasto Łódź/ SP nr 44 w Łodzi 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności 

Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji 

XI.1.2 Kształcenie ogólne 

Okres realizacji projektu 01.07.2019 – 30.06.2021 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Zasady Rekrutacji określają proces rekrutacji Uczestników do Projektu „Fajna sprawa, 

być Mistrzem nauczania!” realizowanego przez Miasto Łódź w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, działanie XI.1 Wysoka jakość 

edukacji. 

2. Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji u 45 nauczycieli z tych również szkół w 

okresie od 01.07.2019 – 30.06.2021. 

§2 

UCZESTNICY PROJEKTU 

1. Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby zamieszkałe w województwie łódzkim, które 

spełniają następujące kryteria: 

- są nauczycielami jednej ze szkół realizujących projekt tj: SP 44 w Łodzi 

- posiadający potrzebę uczestnictwa w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych 

rozwijających kompetencje m.in. w zakresie wykorzystywanie eksperymentów, narzędzi TIK, 

innowacji pedagogicznych oraz nowatorskich metod nauczania 



 
 
 
 
 

 

§3 

PROCES REKRUTACJI 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 1 lipca 2019  do 30 czerwca 2021. 

2. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą:  

a. Koordynator Projektu 

b. Dyrektor placówki 

3. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności: 

a. Analiza dokumentów rekrutacyjnych pod kątem formalnym, 

b. Wyłonienie na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy rekrutacyjnej, którzy 

spełniają założone kryteria udziału w Projekcie, 

4. W procesie rekrutacji zostanie wybranych 45 Uczestników Projektu. 

5. Procedura rekrutacji obejmuje: 

a. Etap naboru: 

-Przekazanie informacji na temat Projektu i warunków uczestnictwa, rodzaju wsparcia 

oraz wymagań stawianych przed Uczestnikami Projektu, 

           -Przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w Projekcie; 

b. Etap doboru: 

             -Weryfikacja formalna pod kątem spełniania warunków uczestnictwa  

              w Projekcie, 

            - Przeprowadzenie rozmów z dyrektorem 

           -Opracowanie listy Uczestników Projektu 

6. Zasady przyjmowania zgłoszeń: 



 
 
 
 
 

 

a. Dokumenty rekrutacyjne należy pobrać z Biura Projektu,  wypełnić czytelnie, 

podpisać oraz dostarczyć osobiście w czasie trwania procesu rekrutacyjnego do Biura 

Projektu 

7. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału 

w Projekcie. 

§4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do stosowania się do niniejszego regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia postępowania rekrutacyjnego 

w przypadku wyczerpania miejsc. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany 

Regulaminu wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.  

4. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 

5. Sprawy nie regulowane niniejszym Regulaminem są rozstrzygane przez Organizatora. 

6. Ostateczną interpretację Regulaminu uczestnictwa w Projekcie należy do Organizatora. 

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


