
 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Regulamin rekrutacji uzupełniającej uczestników  

na kursy kwalifikacyjne realizowane  

w ramach projektu „Akademia Profesjonalnego Nauczyciela” 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uzupełniającej oraz warunki 

uczestnictwa w projekcie „Akademia Profesjonalnego Nauczyciela”. 

2. Projekt dotowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój 

wykształcenia  

i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu 

oświaty. 

3. Celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji i kompetencji mazowieckich nauczycieli 

oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu do potrzeb mazowieckiej oświaty. 

4. Instytucjami realizującymi projekt są Mazowieckie Samorządowe Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań 

Komputerów w Warszawie. 

5. Rekrutacja jest jawna i otwarta dla wszystkich zainteresowanych bez dyskryminacji 

ze względu na płeć i wiek. 

§ 2  

Przedmiot kursów kwalifikacyjnych 

1. Projekt zakłada realizację kursów kwalifikacyjnych w następujących dziedzinach:  

a. metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym; 

b. surdopedagogiki; 

c. tyflopedagogiki; 

d. pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu; 

e. wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych. 

2. Kursy kwalifikacyjne są realizowane w oparciu o programy MEN na podstawie  zgody 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 
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§ 3 

Uczestnicy kursów kwalifikacyjnych 

1. Uczestnikami kursów kwalifikacyjnych mogą zostać nauczyciele oraz instruktorzy 

praktycznej nauki zawodu zatrudnieni w szkołach/placówkach na terenie 

województwa mazowieckiego, którzy otrzymali rekomendację organu prowadzącego*  

i spełniają następujące warunki:  

a. Nauczyciele: 

  czynni zawodowo; 

  posiadają co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego*; 

 zatrudnieni na co najmniej ½ etatu w szkole/placówce; 

b. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu: 

  posiadają wyższe wykształcenie ze specjalnością w zakresie 

nauczanego przedmiotu zawodowego lub posiadają świadectwo 

dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe  

w zakresie nauczanego zawodu lub posiadają tytuł mistrza  

w zawodzie, którego nauczają; 

  posiadają minimum stażu pracy w zawodzie określonym 

w Rozporządzeniu MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 

praktycznej nauki zawodu (Dz. U. nr 244, poz.1626); 

  zatrudnieni na co najmniej ½ etatu w szkole/placówce/ zakładzie 

pracy. 

2. Szczegółowe wymagania na poszczególne kursy kwalifikacyjne określa Załącznik  

nr 1 do niniejszego regulaminu. 

§ 4 

Dokumenty zgłoszeniowe 

 

1. Zgłoszenia na kursy kwalifikacyjne należy składać do Biura Projektu: 

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,  

ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa 

wyłącznie listownie lub osobiście. 

2. W skład wymaganej dokumentacji wchodzi: 

a. Karta zgłoszenia (Załącznik nr 3); 

* Nie dotyczy kursu kwalifikacyjnego pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej zawodu 
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b. Zaświadczenie o zatrudnieniu (Załącznik nr 4) 

c. Rekomendacja organu prowadzącego szkołę/placówkę (Załącznik nr 2)*; 

d. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie 

zawodowe. 

3. Komplety wzorów dokumentów zgłoszeniowych dostępne na stronie internetowej 

projektu www.apn.mscdn.pl. 

4. Dokumenty zgłoszeniowe powinny zawierać wszystkie wymagane dane oraz być 

opatrzone datą i własnoręcznym podpisem zgłaszającego. 

5. Przyjmowane będą jedynie kompletne dokumenty, dostarczone w zaklejonej kopercie 

opatrzonej opisem zawierającym: imię i nazwisko, adres osoby zgłaszającej się na 

kurs oraz dopisek: APN-KK-Pełna nazwa kursu kwalifikacyjnego. 

6. Termin zgłoszeń na kursy kwalifikacyjne zostanie określony w ogłoszeniu 

umieszczonym na stronie internetowej projektu www.apn.mscdn.pl 

 

§ 5 

Zasady rekrutacji 

1. O przyjęciu na kurs kwalifikacyjny decyduje kolejno: 

a. kompletność dokumentacji i jej zgodność z wymogami kursu; 

b. zatrudnienie w szkole/placówce z obszaru wiejskiego/zakładzie pracy; 

c. kolejność zgłoszeń. 

2. Każda osoba może uczestniczyć tylko w jednym kursie kwalifikacyjnym. 

3. Komisja Rekrutacyjna: 

a. komisję rekrutacyjną do kursów kwalifikacyjnych powołuje Dyrektor 

Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli; 

b. w skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: 

 Kierownik zespołu ds. programowania i organizacji kursów kwalifikacyjnych; 

 specjalista ds. rekrutacji i promocji; 

 eksperci; 

c. na kursy kwalifikacyjne zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają 

warunki rekrutacji opisane w § 5 pkt.1, 2 i 3; 

 

* Nie dotyczy kursu kwalifikacyjnego pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej zawodu 

 

http://www.apn.mscdn.pl/
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d. komisja rekrutacyjna utworzy odrębne listy osób zakwalifikowanych oraz listy 

rezerwowe do każdego kursu kwalifikacyjnego; 

e. listy osób zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych kursach 

kwalifikacyjnych zostaną ogłoszone w terminie dwóch tygodniu od 

zakończenia rekrutacji uzupełniającej. 

4. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie. 

 

§ 6 

Ogólne zasady udziału w kursach 

1. Kursy kwalifikacyjne są realizowane do czerwca 2015 r. w wybrane piątki i soboty 

oraz w ramach tygodniowych zjazdów w czasie ferii zimowych/letnich. 

2. Zajęcia obywać się będą zgodnie z ustalonym harmonogramem kursu we 

wskazanych przez Organizatora Wydziałach MSCDN. 

3. Wszystkie kursy kwalifikacyjne realizowane w ramach projektu są bezpłatne, 

uczestnik nie ponosi kosztów: 

a. zajęć, 

b. materiałów szkoleniowych, 

c. wyżywienia w każdym dniu kursu (obiad plus serwis kawowy), 

d. noclegu i pełnego wyżywienia w czasie tygodniowych zjazdów. 

4. Koszty dojazdu na zajęcia kursu kwalifikacyjnego nie są refundowane. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia uczestnika, który nie uczestniczy 

czynnie w kursie. 

§ 7 

Zobowiązania uczestnika kursu 

 

1. Uczestnik jest zobowiązany do czynnego udziału w kursie. 

2. Uczestnik ma prawo do 10% usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach 

dydaktycznych, w przypadku praktyk pedagogicznych/zawodowych wymagana jest 

100% obecność. 

3. Uczestnik kursu jest zobowiązany do aktywnego działania na platformie APN. 

4. Uczestnik kursu jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji związanych  

z uczestnictwem w projekcie instytucjom zaangażowanym w jego wdrażanie. 

5. Warunkiem otrzymania zaświadczenia ukończenia kursu kwalifikacyjnego jest: 

a. obecność w min. 90% zajęć dydaktycznych i 100% praktyk 
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b. zdanie wymaganych egzaminów; 

c. zaliczenie zadań, także w formie on-line; 

d. odbycie praktyk. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin rekrutacji uzupełniającej wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania w sprawach spornych i 

nieobjętych niniejszym regulaminem. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia z listy kursu kwalifikacyjnego 

nauczyciela niewywiązującego się z warunków uczestnictwa w kursach 

kwalifikacyjnych.   

4. W sytuacji zmiany Regulaminu Projektu, wytycznych, warunków realizacji projektu lub 

dokumentów programowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu 

Rekrutacji uzupełniającej kursów kwalifikacyjnych. 

5. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu rekrutacji uzupełniającej  wymagają formy 

pisemnej. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rekrutacji uzupełniającej  

decyzje podejmuje Koordynator Projektu. 

7. Regulamin rekrutacji uzupełniającej obowiązuje w całym okresie realizacji projektu. 

 

 

 

 

 

Wzory załączników do Regulaminu rekrutacji uczestników na kursy kwalifikacyjne: 

1) Załącznik nr 1 „Dane szczegółowe o kursach kwalifikacyjnych”; 

2) Załącznik nr 2 „Rekomendacja organu prowadzącego szkołę/placówkę oświatową”; 

3) Załącznik nr 3 „Karta zgłoszenia”; 

4) Załącznik nr 4 „Zaświadczenie o zatrudnieniu”; 

5) Załącznik nr 5 „Dane terytorialne i teleadresowe Wydziałów MSCDN”. 

 


