
Załącznik do Uchwały 39/2011 

Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 19.04.2011r. 

Człowiek – najlepsza inwestycja 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Pro patria nostra – edukacja  w zakresie dziedzictwa kulturowego ziemi pułtuskiej”

§1.

Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa zasady rekrutacji uczestniczek i uczestników projektu  pt „Pro patria nostra –

edukacja w zakresie dziedzictwa kulturowego ziemi pułtuskiej” Nr umowy:UDA-POKL.09.05.00-

14-347/10-00  oraz  zasady  ich  uczestnictwa  w  wyżej  wymienionym  projekcie  zwanym  dalej

„Projektem”.

§2.

 Informacje o Projekcie 

1.Projekt pt. „Pro patria nostra – edukacja  w zakresie dziedzictwa kulturowego ziemi pułtuskiej”

został złożony przez powiat pułtuski w odpowiedzi na konkurs                                       nr

1/POKL/9.5/2010  ogłoszony  przez  Mazowiecką  Jednostkę  Wdrażania  Programów  Unijnych  w

Warszawie, w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” ,

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki. Projekt jest realizowany w okresie od 1 lutego 2011r. do 30 czerwca 2011r. na podstawie

umowy nr UDA-POKL.09.05.00-14-347/10-00  zawartej między Województwem Mazowieckim –

Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych  a Powiatem Pułtuskim. 

Uczestnikami projektu będzie społeczność lokalna tj. 24 nauczycieli zatrudnionych w czterech

szkołach  ponadgimnazjalnych  działających  na  terenie  powiatu  pułtuskiego:  Liceum

Ogólnokształcące im Piotra Skargi w Pułtusku, Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku,

Zespół  Szkół  Zawodowych  im.  Jana  Ruszkowskiego w Pułtusku,  Zespół  Szkół  Centrum

Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie.
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2.Nadrzędnym celem Projektu jest zwiększenie poziomu aktywności w obszarze edukacji przez 24

nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  ponadgimnazjalnych  powiatu  pułtuskiego  na  rzecz

budowania wśród uczniów postaw patriotyzmu i wzrostu utożsamiania się z regionem.

3.Projekt  jest  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu

Społecznego. 

4.Działania zaplanowane w ramach Projektu, uwzględniają zasadę równych szans, w tym równości

płci  (zgodnie  z  wytycznymi  Instytucji  Zarządzającej  Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki  –

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – dotyczącymi zasad równości  szans kobiet  i  mężczyzn w

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). 

§3.

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

1. Projekt   skierowany jest  do  24  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  ponadgimnazjalnych

działających na terenie powiatu pułtuskiego.

2. Rekrutacja rozpocznie się w kwietniu 2011r. i będzie trwała do odwołania. 

3.  Rekrutacja prowadzona będzie w Biurze Projektu, znajdującym się w Starostwie Powiatowym

w Pułtusku, ul. 3 Maja 20, pokój nr 5 (I piętro). 

4. Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które spełniają następujące warunki: 

-  z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w Projekcie, 

-  są  zatrudnieni  na  stanowisku  nauczyciela  (historia,  jęz.  polski,  geografia,  biologia,  wiedza  o

społeczeństwie,  wiedza  o  kulturze,  turystyka  i  rekreacja  lub  pokrewnych)  w  szkole

ponadgimnazjalnej na terenie powiatu pułtuskiego

- zapoznały się z niniejszym Regulaminem

- wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych

5. W  Projekcie zaplanowano następujące działania: 

1) promocję Projektu

2) rekrutację Uczestników Projektu

3) organizację cyklu kursów doskonalących:

-  historia i współczesność Pułtuska i powiatu pułtuskiego (15 godz. x 2)
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-  zabytki i dziedzictwo kulturowe regionu (10 godz. x 2)

-  krajobraz przyrodniczy regionu oraz jego antropogeniczne przekształcenia (15 godz. x 2)

-  instytucje  i  stowarzyszenia  wspierające  promocję  dziedzictwa  kulturowego  w  powiecie

(4godz.x 2)

-  dydaktyka nauczania regionalistyki (6 godz.x2)

4)  przeprowadzenie  „Objazdu  krajoznawczego  w  terenie”  (dla  wszystkich  uczestników  ww.

kursów)

5) konferencja promująca ideę edukacji regionalistycznej (dla wszystkich uczestników ww. kursów)

6. Zajęcia zostaną przeprowadzone w cyklu 3 zjazdów sobotnio-niedzielnych w dwóch grupach:

łącznie 100 godzin (po 50 godzin na grupę). Godzina zajęciowa= 45 minut

7. Zgodnie  z  wnioskiem  o  dofinansowanie  za  rekrutację  odpowiedzialny  będzie  asystent  ds.

wdrażania projektu.

8.    Kwalifikacja  uczestniczek  i  uczestników  do  projektu  odbywać  się  będzie  na  podstawie

kolejności zgłoszeń z zachowaniem zasady z punktu 4. 

9.    Decyzję  o  zakwalifikowaniu  do  udziału  w  Projekcie  podejmie  Komisja  ds.  rekrutacji  na

podstawie kryteriów o których mowa w § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu. 

10.   W przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych udziałem w kursie jest większa niż liczba

przewidzianych  miejsc,  zostaną  sporządzone  listy  rezerwowe,  które  dotyczyć  będą

poszczególnych  rodzajów  kursów.  Jeżeli  uczestniczka/uczestnik  zrezygnuje  z  udziału

w projekcie lub zostanie skreślona/y z listy Beneficjentów, wolne miejsce zajmie pierwsza

w kolejności osoba z listy rezerwowej z zachowaniem zasady z punktu 4. 

11.   Warunkiem ubiegania się o uczestnictwo w Projekcie jest osobiste złożenie w Biurze Projektu

wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego

Regulaminu. 

§4.

Prawa i obowiązki uczestniczek i uczestników projektu

1. Uczestniczki i uczestnicy projektu mają prawo do: 

1) nieodpłatnego udziału w cyklu kursów, na który zostali zakwalifikowani. 

2) zgłaszania uwag do zajęć, w których uczestniczą. 
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3) otrzymania materiałów promocyjnych. 

4) otrzymania zaświadczenia / certyfikatu dotyczącego uczestnictwa w kursie. 

5)  opuszczenie  więcej  niż  2  dni  zajęć  bez  usprawiedliwienia  spowoduje  skreślenie  z  listy

uczestników. 

2. Uczestniczki i uczestnicy projektu zobowiązują się do: 

1) złożenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych. 

2) systematycznego uczestniczenia w kursie, potwierdzonego podpisem na liście obecności. 

3) uczestniczenia w wycieczce objazdowej ( 10 godzin) oraz  konferencji popularno-naukowej „Pro

patria nostra – realizacja problematyki regionalistycznej w szkołach powiatu pułtuskiego”

4) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w kursie. 

5) wypełniania w trakcie zajęć ankiet ewaluacyjnych. 

6) wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych oraz

wizerunku do celów związanych z realizacją i promocją Projektu. 

7) potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych i świadczeń dodatkowych (wyżywienie).

§5. 

Rezygnacja z udziału w projekcie

1. Uczestniczki i uczestnicy mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie bez ponoszenia

odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy: 

1)  rezygnacja  została  zgłoszona  na  piśmie  do  Biura  Projektu  w  terminie  do  7  dni  przed

rozpoczęciem kursu bez podania przyczyny. 

2)  rezygnacja  jest  usprawiedliwiona  ważnymi  powodami  osobistymi  lub  zdrowotnymi.  Należy

podać powody rezygnacji oraz przedłożyć zaświadczenie ze stosownej instytucji (np. zwolnienie

lekarskie). 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie lub skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do

projektu  spowodowanego  nie  wypełnieniem  postanowień  zawartych  w  Regulaminie,

uczestniczka /uczestnik zobowiązani są do zwrotu kosztów szkolenia, otrzymanych materiałów

dydaktycznych, szkoleniowych i promocyjnych w terminie 7 dni od daty rezygnacji z udziału

w kursie lub skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do projektu. 

§6.

Postanowienia końcowe
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1.Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

2.Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej

www.starostwopultusk.org.pl

3.Niniejszy Regulamin może ulec modyfikacji w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na

wprowadzone do wniosku o dofinansowanie Projektu lub zmianę warunków umowy o

dofinansowanie Projektu.

4.Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych niniejszym Regulaminem pozostaje w gestii Starosty

Powiatu Pułtuskiego. 
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