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REGULAMIN PROJEKTU  

„Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych 

w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji 

kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów” realizowanego  

w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Priorytetu IX Jakość 

edukacji i kompetencji w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy  

o dofinansowanie projektu nr RPPK.09.02.00-18-0094/17-00, zawartej  

z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.   

  

Dział I   

Informacje ogólne  

  

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad, warunków 

kwalifikacji, udziału i zakresu wsparcia dla szkół, uczniów/uczennic i nauczycieli 

w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK  

w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz 

rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli  

i uczniów”, realizowanym w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia 

ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020.  

2. Realizatorem Projektu jest Gmina  Kolbuszowa  

3. Obszar realizacji obejmuje Gminę Kolbuszowa  

4. Okres realizacji Projektu to: 01.06.2018 r. do 30.06.2020 r.   

5. Biuro Projektu mieści się w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej:  

36-100 Kolbuszowa, ul Obrońców Pokoju 21.  

Na potrzeby rekrutacji uczestników, dostępne są także biura w szkołach 

podstawowych na terenie gminy Kolbuszowa, tj: Szkoła Podstawowa nr  2  

w Kolbuszowej; ul. Obrońców Pokoju 20, 36-100 Kolbuszowa, Szkoła 

Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej ul. Kościuszki 1, 36-100 Kolbuszowa, Szkoła 

Podstawowa w Kolbuszowej Górnej, Kolbuszowa Górna 348, 36-100 

Kolbuszowa, Szkoła Podstawowa w Widełce, Widełka 191, 36-145 Widełka, 

Szkoła Podstawowa w Kupnie, Kupno 81, 36-145 Widełka, Szkoła Podstawowa 

w Weryni, Werynia 382, 36-100 Kolbuszowa, Szkoła Podstawowa w Bukowcu, 

Bukowiec 37, 36-100 Kolbuszowa , Szkoła Podstawowa w Przedborzu, 

Przedbórz 153, 36-100 Kolbuszowa, Szkoła Podstawowa w Domatkowie, 

Domatków 198, 36-100 Kolbuszowa, Szkoła Podstawowa w Zarębkach, Zarębki 

73, 36-100 Kolbuszowa, Szkoła Podstawowa Specjalna w Kolbuszowej Dolnej, 

ul Wiejska 90, 36-100 Kolbuszowa Dolna.  
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Dział II  

Definicje   

  

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają :   

  

1. Projekt – należy przez to rozumieć projekt pn. „Wsparcie na rzecz zwiększenia 

wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa  

w procesie nauczania  oraz rozwijanie kompetencji kluczowych  

i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów”, realizowany w ramach 

Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, na podstawie umowy  

o dofinansowanie projektu nr RPPK.09.02.00-18-0094/17-00 zawartej  

z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.  

2. SP – szkoły podstawowe terenu gminy Kolbuszowa (gmina miejsko-wiejska 

do 25tys. mieszkańców) (w rozumieniu art. 2 ust 3, 5 i 7 ustawy o systemie 

oświaty), realizujące kształcenie ogólne  

3. Instytucja Pośrednicząca (IP) Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Wojewódzki Urząd Pracy 

w Rzeszowie.  

4. Grupa docelowa – kandydaci/placówki, do których skierowany jest projekt.  

5. Formularz rekrutacyjny – dokument zawierający dane osobowe Uczestnika 

projektu, dane kontaktowe, status uczestnika w chwili przystąpienia  

do projektu oraz oświadczenia o spełnieniu kryterium kwalifikowalności.  

6. Biuro Projektu – należy przez to rozumieć siedzibę Urzędu Miejskim 

w Kolbuszowej, 36-100 Kolbuszowa, ul Obrońców Pokoju 21.  

 

 

Dział III   

Uczestnicy projektu   

  

1. Szkoły podstawowe terenu gminy Kolbuszowa (gmina miejsko-wiejska do 25 

tys. mieszkańców) (w rozumieniu art. 2 ust 3, 5 i 7 ustawy o systemie oświaty), 

realizujące kształcenie ogólne, tj.:  

1) Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej; ul. Obrońców Pokoju 36-100 

Kolbuszowa  

2) Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej ul. Kościuszki 1, 36-100 Kolbuszowa  

3) Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej, Kolbuszowa Górna; 348, 36-100 

Kolbuszowa,  

4) Szkoła Podstawowa w Widełce, Widełka 191, 36-145 Widełka  

5) Szkoła Podstawowa w Kupnie, Kupno 81, 36-145 Widełka  

6) Szkoła Podstawowa w Weryni, Werynia 382, 36-100 Kolbuszowa  
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7) Szkoła Podstawowa w Bukowcu, Bukowiec 37, 36-100 Kolbuszowa   

8) Szkoła Podstawowa w Przedborzu Przedbórz 153, 36-100 Kolbuszowa   

9) Szkoła Podstawowa w Domatkowie, Domatków 198, 36-100 Kolbuszowa  

10) Szkoła Podstawowa w Zarębkach, Zarębki 73, 36-100 Kolbuszowa  

11) Szkoła Podstawowa Specjalna w Kolbuszowej Dolnej, ul Wiejska 90, 36-100 

Kolbuszowa Dolna  

  

2. Uczniowie tych szkół:  

  

W projekcie w latach 2018/19/20 udział weźmie 877 uczniów w tym  

393 uczennice, 484 uczniów w tym 74uczniów z niepełnosprawnościami  

(24 uczennic, 50 uczniów)  

  

3. Nauczyciele tych szkół:  

  

W projekcie w latach 2018/19/20 udział wezmą wszyscy nauczyciele zatrudnieni 

w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kolbuszowa dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Kolbuszowa, tj. 266 nauczycieli.  

  

  

  

Dział IV  

Regulamin Rekrutacji uczniów/uczennic/nauczycieli  

  

1. Regulamin określa proces rekrutacji uczniów i uczennic do projektu 

„Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach 

podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie 

kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów” 

realizowanego w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia 

ogólnego, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu  

nr RPPK.09.02.00-18-0094/17-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy 

w Rzeszowie.  

2. Regulamin rekrutacji dostępny jest w sekretariatach: szkół podstawowych 

(SP) z terenu gminy Kolbuszowa, w biurze projektu, 36-100 Kolbuszowa,  

ul. Obrońców Pokoju 21, stronie projektu:www.kolbuszowa.pl, oraz stronach 

SP z terenu Gminy Kolbuszowa.  

3. Kontakt: rpf@kolbuszowa.pl  (017) 2271-333 wew. 330.  

4. Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia 

współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  
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5. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie z podziałem na 2 grupy:  

grupa 1 - uczniowie i uczennice wykazujące największe deficyty społeczno-

zawodowe niezbędne na rynku pracy (wyrównywanie szans edukacyjnych), 

grupa 2 - uczniowie i uczennice wyróżniający się zaangażowaniem w pracę 

szkoły, dobrymi wynikami w nauce (nagroda za aktywność).   

6. W celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami 

(uczniom/uczennicom, nauczycielom) możliwości korzystania z wszelkich 

praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie 

równości z innymi osobami, w razie konieczności wprowadzony zostanie 

mechanizm racjonalnych usprawnień, rozpatrywany osobno dla każdego 

przypadku zgodnie z wytycznymi MIR w zakresie realizacji zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn  

w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.   

7. Specjalne potrzeby związane z niepełnosprawnością należy zgłaszać  

na etapie rekrutacji w Formularzu rekrutacyjnym.   

  

8. Szczegóły/etapy rekrutacji:  

  

8.1 Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikami 

potwierdzającymi uczęszczanie do szkół z terenu Gminy Kolbuszowa. 

Miejsce składania dokumentów: sekretariaty szkół, biuro projektu. Forma 

składania dokumentów – osobiście.   

8.2 Ocena formalna – weryfikacja kandydatur; pod względem spełnienia 

kryterium dostępu oraz poprawności złożonych dokumentów).  

9. Ocena merytoryczna – przeprowadzona zostanie na podstawie diagnozy 

wewnątrzszkolnej uwzgledniającej wyniki nauczania, dla każdej szkoły 

oddzielnie przez zespół: Dyrektor Szkoły, koordynator szkolny, wychowawcy 

klas, powołany przez organ prowadzący na czas realizacji projektu. Kryteria 

oceniające/punktacja:   

1- uczniowie i uczennice wykazujące największe deficyty społeczno - zawodowe 

niezbędne na rynku pracy (wyrównywanie szans edukacyjnych). Kryteria 

oceniające/punktacja: aktualne wyniki w nauce: 0 pkt - wysokie  

do 20 pkt - niskie, postępy w nauce: 0pkt - dobre do 20pkt - słabe, 

zaangażowanie i chęć pracy: 0 pkt - duże do 20 pkt - małe.   

2- uczniowie i uczennice wyróżniające się zaangażowaniem w pracę szkoły, 

dobrymi wynikami w nauce (nagroda za aktywność). Kryteria 

oceniające/punktacja: aktualne wyniki w nauce: 20 pkt - wysokie  

do 0 pkt - niskie, postępy w nauce: 20 pkt - dobre do 0 pkt - słabe, 

zaangażowanie i chęć pracy: 20pkt - duże do 0 pkt - małe.  
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9.1 Preferowani będą uczniowie niepełnosprawni, zamieszkali na terenach 

wiejskich, korzystający z pomocy społecznej; 10 pkt za każde kryterium. 

łączna ilość punktów możliwych do uzyskania 90.  

9.2 Sporządzenie listy zakwalifikowanych; listy podstawowej i rezerwowej. 

Zatwierdzenie list przez dyrektorów SP, powiadomienie kandydatów  

o wynikach rekrutacji przez koordynatorów szkolnych, wychowawców klas.  

10. W projekcie udział wezmą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkołach 

podstawowych z terenu gminy Kolbuszowa: SP nr 2 w Kolbuszowej;  

SP nr 1 w Kolbuszowej, SP w Kolbuszowej Górnej, SP w Widełce,  

SP w Kupnie, SP w Weryni, SP w Bukowcu, SP w Przedborzu, 

SP w Domatkowie, SP w Zarębkach, Szkoły Podstawowej Specjalnej  

w Kolbuszowej Dolnej. Kryterium formalne: zatrudnienie w w/w szkołach. 

Weryfikacja zaświadczenie organu prowadzącego/dyrektora szkoły.  

10.1 W projekcie udział weźmie 877 uczniów oraz 266 nauczycieli.  

11. Terminy rekrutacji:   

11.1 Uczniowie:   

I edycja:  grudzień - styczeń 

2018/2019 

 

II edycja: październik – listopad 

2019/2020 

 

11.2 Nauczyciele: Listopad 2018  

  

Dział V  

Zakres wsparcia   

1. Wsparcie dla szkół   

  

W zależności od wielkości każda szkoła wyposażona zostanie w mobilne 

pracownie ICT:   

  

5.1 SP nr 2 w Kolbuszowej - 2 pracownie 15 stanowiskowe  

5.2 SP nr 1 w Kolbuszowej 1 – 1 pracownia 15 stanowiskowa  

5.3 SP w Kolbuszowej Górnej - 1 pracownia 15 stanowiskowa  

5.4 SP w Widełce - 1 pracownia 15 stanowiskowa  

5.5 SP w Kupnie - 1 pracownia 15 stanowiskowa  

5.6 Szkoła Podstawowa w Weryni - 1 pracownia 15 stanowiskowa  

5.7 SP w Bukowcu - 1 pracownia 10 stanowiskowa  

5.8 SP w Przedborzu - 1 pracownia10 stanowiskowa  

5.9 SP w Domatkowie - 1 pracownia 10 stanowiskowa  



  

  

  

  

str. 
6   

  

5.10 SP w Zarębkach - 1 pracownia 10 stanowiskowa  

5.11 SP Specjalna w Kolbuszowej Dolnej - 1 pracownia 15 stanowiskowa  

  

Zakup wyposażenia zgodny z właściwym katalogiem opracowanym przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej.  

  

2. Wsparcie dla nauczycieli   

2.1 W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia 
skierowane do wszystkich nauczycieli kształcenia ogólnego zatrudnionych  
w szkołach podstawowych na terenie. gminy Kolbuszowa dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Kolbuszowa.  

  

2.2 Formy wsparcia: szkolenie w zakresie w doskonalenia umiejętności  

i kompetencji zawodowych w zakresie stosowania metod oraz form 

organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów 

kompetencji kluczowych i cyfrowych z wykorzystaniem narzędzi TIK  

2.3 Zakres wsparcia; szkolenie Moduł I: Zapoznanie nauczycieli ze sprzętem 

zakupionym w ramach projektu, obsługą urządzeń cyfrowych oraz sprzętu 

informatycznym zakupionym do szkół w ramach wsparcia EFS oraz 

zapoznanie z możliwościami ich zastosowania w nauczaniu 16h,  

Moduł II: Zastosowania nowoczesnych technologii w kształtowaniu  

i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 

w oparciu o możliwości zakupionego sprzętu, przygotowanie scenariuszy 

lekcji z wykorzystaniem możliwości pracowni TIK, włączanie w proces 

dydaktyczny narzędzi TIK jako elementu wspomagającego kształtowanie  

i rozwój kompetencji kluczowych zg. z podstawą programową; 24h,  

Moduł III: Zastosowanie nowoczesnych technologii w kształtowaniu  

i rozwijaniu u uczniów kompetencji cyfrowych w oparciu o możliwości 

zakupionego sprzętu, z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni 

i wynikających z tego tytułu zagrożeń, przygotowanie scenariuszy lekcji  

z wykorzystaniem możliwości pracowni TIK zg. z podst. programową; 32h   

2.4 Zorganizowanych zostanie 13 grup szkoleniowych; łączny czas szkolenia: 

72h/grupa.   

2.5 Termin realizacji: grudzień 2018-czerwiec 2019  

3.  Wsparcie dla uczniów   

3.1 Rekrutacja do projektu prowadzona będzie z podziałem na 2 grupy: 

grupa 1 - uczniowie i uczennice wykazujące największe deficyty  

społeczno-zawodowe niezbędne na rynku pracy (wyrównywanie szans 

edukacyjnych, grupa 2 - uczniowie i uczennice wyróżniające się 
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zaangażowaniem w pracę szkoły, dobrymi wynikami w nauce (nagroda za 

aktywność)   

3.2 Wsparcie obejmie:   

3.2.1 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające z języka 

angielskiego i matematyki. Cel: rozwijanie u uczniów kompetencji 

kluczowych . 

3.2.2 Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze informatyczne oraz zajęcia 
 rozwijające informatyczne i techniczne. Cel: rozwijanie u uczniów 
kompetencji informatycznych oraz technicznych.  

3.2.3 Podział na grupy na podstawie diagnozy wewnątrzszkolnej 

uwzgledniającej wyniki nauczania, dla każdej szkoły oddzielnie, 

liczebność grup: szkoły małe: 4-6 uczniów na grupie , szkoły duże:  

8-12 uczniów w grupie   

3.2.4 Czas trwania zajęć dla każdej grupy 1 godzina tygodniowo 

 * 4 tygodnie/mc * 6 miesięcy; łącznie 24h grupa   

3.2.5 Ilość grup: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i języka 

angielskiego edycja I: 99 grup, edycja II: 93 grupy, zajęcia rozwijające  

z języka angielskiego i matematyki edycja I: 68 grup, edycja II: 60 grup, 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze informatyczne edycja I: 33 grup, 

edycja II: 27 grup.  

3.2.6 termin realizacji edycja I: luty – czerwiec 2019, edycja II: listopad – maj 

2020.  

  

  

Dział VI  

 Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu   

  

1. Uczestnik/czka projektu spełnia wymagania i akceptuje wszystkie zapisy 

niniejszego Regulaminu.   

2. Uczestnik/czka projektu zobowiązuje się uczestniczyć w prowadzonych  

w ramach projektu zadaniach i kursach, akceptując terminy i miejsce, 

które wyznaczy Organizator Projektu.   

3. Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do przestrzegania zasad 

obowiązujących na poszczególnych etapach realizacji Projektu.   

4. Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do punktualności i rzetelności.   

5. Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do poddania się badaniom 

ewaluacyjnym Projektu w czasie jego trwania oraz po jego zakończeniu 

(do 4 tygodni oraz 3 m-cy po zakończeniu udziału).   

6. Uczestnik/czka projektu zobowiązuje się do uzupełniania wszelkiej 

dokumentacji związanej z realizacją Projektu, a w szczególności do: 
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podpisywania list obecności, potwierdzeń odbioru materiałów 

szkoleniowych i zaświadczeń oraz innych dokumentów wskazanych przez 

Organizatora a związanych z realizacją Projektu.   

7. Uczestnik/czka zobowiązuje się do informowania Dyrektora 

Szkoły/kierownika projektu o każdej zmianie danych osobowych, danych 

dot. zamieszkania.   

  

  

Dział VII  

Zasady ukończenia oraz rezygnacji z udziału w projekcie  

  

1. Uczestnik/czka zobowiązany jest do uczestnictwa w minimum 80% 

przewidzianych programem zajęć pod rygorem skreślenia z listy uczestników, 

chyba że zaistnieją nieprzewidziane sytuacje losowe.  

2. Wszelkie nieobecności przekraczające dopuszczalny limit wymagają 

uzasadnienia. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą  

lub problemami zdrowotnymi, Uczestnik/czka zobowiązany/a jest  

do dostarczenia do biura projektu zwolnienia zgodnie regulaminem szkoły .  

3. Nieuzasadnione przekroczenie dozwolonego limitu nieobecności jest 

równoznaczne z rezygnacją Uczestnika/czki z dalszego uczestnictwa  

w projekcie.  

4. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych 

przypadkach i następuje poprzez przekazanie Organizatorowi pisemnej 

informacji o tym fakcie (osobiście).  

5. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 4 niniejszego paragrafu mogą 

wynikać z przyczyn zdrowotnych, losowych lub działania siły wyższej i nie mogły 

być znane Uczestnikowi/czce w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.   

6. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/czki Projektu z listy 

uczestników/ek projektu w przypadku naruszenia przez niego/nią zasad 

niniejszego Regulaminu i/lub zasad współżycia społecznego.   

7. W przypadku, gdy Uczestnik/czka projektu zrezygnuje z udziału w projekcie, 

utraci prawo uczestnictwa w projekcie lub zostanie skreślony/a z listy 

uczestników projektu, na jego miejsce przyjmowany jest pierwszy Kandydat/ka  

z listy rezerwowej, który zadeklaruje chęć udziału w projekcie i spełni wymogi 

określone w Regulamin Rekrutacji uczniów/uczennic/nauczycieli - Dział IV.  

8. Jeżeli Uczestnik/czka projektu z własnej winy nie ukończy szkoleń w ramach 

projektu, Organizator może zobowiązać go/ją do zwrotu kosztów szkolenia 

proporcjonalnie do odbytego wsparcia.  

9. Organizator może odstąpić od obciążenia Uczestnika/czki Projektu kosztami 

wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku Uczestnika/czki Projektu wraz  

z odpowiednim umotywowaniem.  
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10. W przypadku rezygnacji Uczestnika/czki z udziału w Projekcie w trakcie  

jego trwania, Uczestnik/czka jest zobowiązany/a do zwrotu otrzymanych 

materiałów szkoleniowych.   

  

  

Dział VIII  

Postanowienia końcowe  

  

1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.  

2. Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej wnioskodawcy,  

SP z gminy Kolbuszowa  oraz w biurze projektu.  

3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez 

Gminę Kolbuszowa  w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział  

we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym 

Regulaminie w przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków 

realizacji Projektu, a także w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia 

określonych zmian ze strony Instytucji Zarządzającej, bądź innych organów lub 

instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu lub  

w innych uzasadnionych przypadkach. 3.   

5. Organizator powiadomi Uczestników/czki o wszelkich zmianach dotyczących 

zasad i warunków wsparcia i uczestnictwa w Projekcie.  

  

Załączniki   

  

1. Plan Promocji.   

2. Formularz zgłoszenia szkoły wraz z deklaracją uczestnictwa.   

3. Formularz rekrutacyjny ucznia/uczennicy .  

4. Formularz rekrutacyjny nauczyciela.  

5. Klauzula informacyjna dla kandydata na uczestnika/ uczestniczkę 

projektu.   

6. Oświadczenia uczestnika/ uczestniczkę projektu o wyrażeniu zgody  

na przetwarzanie danych osobowych.  

7. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział ucznia/uczennicy  

w projekcie.   

8. Deklaracja udziału w projekcie nauczyciela.  

9. Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu nauczyciela.  


