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Regulamin rekrutacji nauczycieli na krótkie formy doskonalenia  zawodowego 

realizowane w ramach projektu 

 „Akademia Profesjonalnego Nauczyciela” 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji 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 i 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 doskonalenia nauczycieli 

1. Projekt zakłada doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie:  

a. kompetencji społecznych, 

b. kompetencji wykorzystania TIK (technologii informacyjno – komunikacyjnej),  

c. edukacji wczesnoszkolnej, 

d. kompetencji przedmiotowych: 

 humanistycznych, 

 matematycznych,  

 przyrodniczych. 

      2.  Doskonalenie odbywa się w formach krótkich i obejmuje:  
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doskonalenie kompetencji w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i kompetencji 

przedmiotowych: humanistycznych, matematycznych i przyrodniczych – 60 godz. 

dydaktycznych szkolenia (w tym 12 godz. w formie on–line). 

 3. Szkolenia w formach krótkich są realizowane w oparciu o programy przygotowane  

      w ramach projektu APN i recenzowane przez ekspertów. 

 

§ 3 

Organizacja doskonalenia w formach krótkich 

1. Każdy uczestnik doskonalenia bierze udział w 60-godzinnym szkoleniu obejmującym: 

a. doskonalenie kompetencji społecznych lub kompetencji wykorzystania TIK, zgodnie z 

poziomem umiejętności, 

 16 godz. (8 + 8) w wybrane piątki i soboty z noclegiem i wyżywieniem, 

 zajęcia w ramach doskonalenia kompetencji społecznych odbywają się  

w siedzibach Wydziałów MSCDN, 

 zajęcia w ramach doskonalenia kompetencji TIK odbywają się w siedzibie 

OEIiZK w Warszawie. 

b. doskonalenie kompetencji przedmiotowych, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami (32 

godziny dydaktyczne) 

 dwa spotkania po 8 godz. w wybrane dni tygodnia (od poniedziałku do piątku) 

w siedzibach Wydziałów MSCDN, 

 16-godzinne szkolenie (4 + 8 + 4) zaplanowane od piątku do niedzieli w 

zewnętrznym ośrodku szkoleniowym z noclegiem i wyżywieniem. 

      c.  szkolenia on-line przygotowujące do korzystania z platformy Moodlle (4 godz.     

           dydaktyczne) oraz wspomagające doskonalenie kompetencji przedmiotowych (8 godz.  

           dydaktycznych) 

3. Szkolenia w formach krótkich są realizowane od stycznia 2014 r. do czerwca 2015 r.  

4. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z ustalonym harmonogramem szkoleń. 

 

§ 4 

Uczestnicy doskonalenia w formach krótkich 

 

Uczestnikami doskonalenia zawodowego w formach krótkich mogą być nauczyciele:  

a. czynni zawodowo, 
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b. zatrudnieni na terenie województwa mazowieckiego w szkole podstawowej i/lub 

gimnazjum i/lub szkole ponadgimnazjalnej, 

c. posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela: 

 edukacji wczesnoszkolnej, 

 języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie (dotyczy doskonalenia 

kompetencji humanistycznych), 

 matematyki, 

 przyrody, biologii, fizyki, chemii (dotyczy doskonalenia kompetencji 

przyrodniczych), 

którzy wypełnili Elektroniczną kartę zgłoszenia na stronie www.apn.mscdn.pl  

 

§ 5 

Dokumenty zgłoszeniowe 

1. Rejestracji elektronicznej na kursy doskonalące należy dokonać w terminie od 14 

października do 17 listopada 2013 r. na stronie internetowej www.apn.mscdn.pl w 

zakładce Kursy Doskonalące. 

2. W skład wymaganej dokumentacji wchodzi: 

a.  Elektroniczna karta zgłoszenia, 

b. Zaświadczenie o zatrudnieniu, dostarczone po zakwalifikowaniu na szkolenie 

(załącznik APN). 

§ 6 

Zasady rekrutacji 

1. Kryteriami zakwalifikowania na kurs doskonalący w formie krótkiej są kolejno: 

a. wypełniona w całości  Elektroniczna karta zgłoszenia, 

b. zatrudnienie w szkole/placówce z obszaru wiejskiego, 

c. kolejność zgłoszeń. 

2. Komisja Rekrutacyjna: 

a. Komisję Rekrutacyjną na doskonalenie w formach krótkich powołuje Dyrektor 

Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli; 

b. w skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: 

 Kierownik zespołu merytorycznego, 

 Specjalista ds. rekrutacji, promocji, 

 Liderzy przedmiotowi. 

http://www.apn.mscdn.pl/
http://www.apn.mscdn.pl/
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c. na szkolenia zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają warunki rekrutacji 

opisane w § 5 pkt.1, 2 i 3; 

d. komisja rekrutacyjna utworzy odrębne listy osób zakwalifikowanych oraz listy 

rezerwowe do każdego szkolenia; 

e. listy osób zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych kursach 

doskonalących zostaną ogłoszone 15 grudnia 2013 r. na stronie internetowej 

www.apn.mscdn.pl. 

3. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie. 

4. W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby osób Organizator zastrzega sobie 

dokonanie rekrutacji uzupełniającej.  

 

§ 7 

Ogólne zasady udziału w doskonaleniu zawodowym w formach krótkich 

1. Wszystkie szkolenia realizowane w ramach Projektu są bezpłatne, uczestnik nie 

ponosi kosztów: 

a. zajęć, 

b. materiałów szkoleniowych, 

c. wyżywienia w każdym dniu kursu, 

d. noclegu i pełnego wyżywienia w czasie zajęć weekendowych. 

2. Koszty dojazdu na szkolenia nie są refundowane. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia nauczyciela, który nie uczestniczy 

czynnie w szkoleniu. 

 

§ 8 

Zobowiązania uczestnika szkolenia w krótkich formach 

1. Uczestnik jest zobowiązany do czynnego udziału w szkoleniu. 

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

dydaktycznych. 

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

4. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji związanych  

z udziałem w projekcie APN  instytucjom zaangażowanym w jego wdrażanie. 

5. Warunkiem otrzymania zaświadczenia ukończenia szkolenia formie krótkiej  jest: 

a. obecność w min. 90% godzin zajęć dydaktycznych; 

http://www.apn.mscdn.pl/
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b. zaliczenie zadań, także w formie on-line. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin rekrutacyjny 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 szkolenia nauczyciela 

niewywiązującego się z warunków uczestnictwa w kursach doskonalących. 

4. W sytuacji zmiany Regulaminu Projektu, wytycznych, warunków Realizacji Projektu 

lub dokumentów programowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany 

Regulaminu Rekrutacyjnego szkoleń krótkich form. 

5. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje 

Koordynator Projektu. 

7. Regulamin obowiązuje w całym okresie Realizacji Projektu. 

 

 

 

 


