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Regulamin projektu 
§ 1 

Informacje ogólne 
 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie p. tyt. „4ELT Rozwój zawodowy nauczycieli języka angielskiego z 

terenów wiejskich Wielkopolski”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego pod 
numerem POKL.09.04.00-30-065/11 

2. Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. 
3. Wnioskodawcą i Liderem projektu jest firma 4ELT Anna Gębka-Suska, reprezentowana przez właściciela, Annę Gębka-Suska. 
4. Partnerem projektu jest firma Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza Spółka Jawna, reprezentowana przez prokurenta, 

Ryszarda Gawrońskiego. 
5. Okres realizacji projektu: 01.08.2012 – 31.07.2014 
6. Projekt jest adresowany do nauczycieli języka angielskiego ze szkół publicznych różnego typu z terenów wiejskich i miast do 25 tys. 

mieszkańców Wielkopolski. 
7. Uczestnicy projektu (Beneficjenci Ostateczni) zostaną zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie zgodnie z zasadami określonymi 

w niniejszym regulaminie. 
 

§ 2 
Cel i założenia projektu 

.   
1. Celem projektu „4ELT Rozwój zawodowy nauczycieli języka angielskiego z terenów wiejskich Wielkopolski” jest rozwój kompetencji 

metodycznych, pedagogicznych i językowych oraz wzrost umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnych wśród 
nauczycieli języka angielskiego w Wielkopolsce. 

2. Założeniem projektu jest przeprowadzenie 96-cio godzinnego praktycznego szkolenia, składającego się z: 
A/ szkolenia stacjonarnego, realizowanego podczas 6 zjazdów weekendowych w Poznaniu, a w nim:  

- 35 godziny warsztatów metodycznych  
- 29 godziny praktycznej nauki języka angielskiego na poziomie post-proficiency 
- 12 godzin szkolenia informatycznego, dotyczącego twórczego wykorzystywania technologii informacyjnych w nauczaniu j. 
angielskiego i  do tworzenia własnych materiałów dydaktycznych 
- 16 godzin zajęć z autoprezentacji, których celem będzie podniesienie autorytetu nauczyciela w klasie i wzrost odpowiedzialności za 
postępy uczniów 

B/ 4 godzin indywidualnych sesji informacji zwrotnej. Sesje te przeprowadzone zostaną bezpośrednio w szkołach, w 
        których zatrudnieni są uczestnicy. Przeprowadzi je doświadczony metodyk na podstawie obserwacji lekcji prowadzonych przez    
        nauczycieli biorących udział w projekcie. 
          WAŻNE! Wszystkie zajęcia w projekcie, z wyłączeniem IT i autoprezentacji prowadzone są po angielsku. 

 
§ 3 

Organizacja zajęć w projekcie 
 

1. Zajęcia prowadzone będą w 13-osobowych grupach, zróżnicowanych pod względem stażu zawodowego uczestników Przydział do 
grup poprzedzony zostanie badaniem indywidualnych potrzeb szkoleniowych uczestników, a także badaniem biegłości w języku 
angielskim, aby dopasować treści szkoleń do zainteresowań, potrzeb i poziomu kompetencji merytorycznych oraz językowych 
uczestników. Na koniec uczestnicy programu wyposażeni zostaną w zestawy autorskich materiałów dydaktycznych. 

2. Wszystkie zajęcia projektu odbywać się będą w Poznaniu i obejmą pięć weekendowych zjazdów rozłożonych równomiernie w ciągu 
roku szkolnego. Uczestnicy zostaną zakwaterowani i otrzymają pełne wyżywienie w hotelu w centrum Poznania. Natomiast 
indywidualne sesje informacji zwrotnej przeprowadzone będą na podstawie obserwacji zajęć prowadzonych przez uczestników, 
bezpośrednio w ich szkołach. 

3. Każdy z uczestników szkolenia ma zapewnione:   
- materiały szkoleniowe (podręczniki/ćwiczenia/płyty CD lub materiały kserowane)  
- zestaw materiałów dydaktycznych, do wykorzystania w późniejszej pracy zawodowej 
- możliwość uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (po spełnieniu warunku obecności na min. 80% zajęć).  
- zakwaterowanie  i pełne wyżywienie oraz przerwy na kawę 
- zwrot kosztów przejazdu na szkolenie środkami komunikacji publicznej na podstawie przedłożonych biletów  
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§ 4 

Uczestnicy projektu i procedura zgłaszania na szkolenie 
 

1. W projekcie uczestniczyć mogą nauczyciele i nauczycielki, którzy prowadzą nauczanie języka angielskiego w szkołach publicznych 
różnego typu, położonych na obszarach wiejskich i w miastach do 25 tys. mieszkańców w Wielkopolsce i którzy pragną rozwinąć 
swoje kompetencje w zakresie metodyki nauczania, kompetencje językowe, a także umiejętność tworzenia autorskich materiałów 
dydaktycznych. Akceptowani w projekcie są nauczyciele ze wszystkich typów szkół publicznych (podstawowa, gimnazjum, liceum, 
technikum, zawodowa, specjalna, muzyczna i inne), zatrudnieni na podstawie różnego rodzaju umów: umowa o pracę, zlecenie, o 
dzieło, własna działalność gospodarcza i inne, niezależnie od posiadanego stopnia awansu zawodowego oraz poziomu, na którym 
nauczają języka angielskiego.  

2. Aby zostać zakwalifikowanym na szkolenie, uczestnik powinien przesłać na adres organizatora (4ELT Anna Gębka-Suska, ul. 
Trzemeszeńska 16, 61-038 Poznań) oryginały następujących dokumentów:   
- wypełniony formularz zgłoszeniowy: „Deklaracja uczestnictwa” 
- podpisane „Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych”, gdzie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych i zgodę na 
wykorzystanie wizerunku do promocji projektu i do ilustracji zajęć dydaktycznych  
- zaświadczenie o zatrudnieniu w szkole publicznej na podstawie umowy: o pracę/zlecenia/o dzieło/powołania/mianowani lub inne 
- deklarację szkoły lub jednostki samorządu terytorialnego (gminy lub powiatu), dotyczącą gotowości wniesienia wkładu własnego. 
Dopuszcza się przesłanie skanów tych dokumentów e-mailem na adres biuro@4elt.pl i dostarczenie oryginałów na pierwsze zajęcia. 
 Ze względu na wymogi formalne w projekcie data podpisania deklaracji uczestnictwa przez nauczyciela jest równoznaczna z 
datą zgłoszenia uczestnika do projektu. 
 Podpisanie przez nauczyciela deklaracji uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

3. Następnie pomiędzy Liderem projektu a szkołą lub jednostką samorządu terytorialnego, zarządzającą szkołą, w której zatrudniony 
jest uczestnik, zostanie zawarta umowa o wniesienie Wkładu Własnego. WAŻNE! Wpłata wkładu własnego w wysokości 956,92 zł 
na konto Lidera projektu, tj. 4ELT Anna Gębka-Suska, ul. Trzemeszeńska 16, 61-038 Poznań o numerze 55 1140 2004 0000 3702 
7014 6067 jest warunkiem koniecznym do zakwalifikowania na szkolenie. 

 
§ 5 

Rekrutacja 
 

1. O przyjęciu na szkolenie będzie decydować kolejność zgłoszeń.   
2. W przypadku większego niż liczba miejsc zainteresowania szkoleniem, pierwszeństwo będą mieli uczestnicy pracujący w szkołach 

z  gmin, w których uczniowie osiągają niższe wyniki z j. angielskiego na egzaminie gimnazjalnym lub maturze.   
3. Informacja o przyjęciu na szkolenie będzie dostępna na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu, a zakwalifikowani 

uczestnicy otrzymają informację o terminie i miejscu pierwszych zajęć za pomocą e-maila. 
 

§ 6 
Prawa i obowiązki uczestnika 

 
1. Zakwalifikowany uczestnik ma prawo do udziału w projekcie p. tyt. . „4ELT Rozwój zawodowy nauczycieli języka angielskiego z 

terenów wiejskich Wielkopolski”, numer POKL.09.04.00-30-065/11 
2. Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia ankiety i/lub przeprowadzenia rozmowy z Koordynatorem 

Merytorycznym Projektu, której celem jest zbadanie potrzeb szkoleniowych i poziomu kompetencji językowych uczestnika. 
3. Uczestnik jest zobowiązany do potwierdzania swojej obecności na listach obecności. 
4. Warunkiem ukończenia kursu i uzyskania zaświadczenia o jego ukończeniu jest odpowiednia frekwencja, tzn. udział, w co najmniej 

80% zajęć. 
5. Realizator dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności uczestnika, spowodowane chorobą lub innymi ważnymi sytuacjami losowymi, 

pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności, jednak tylko w granicach dozwolonych nieobecności. 
6. Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia w trakcie cyklu szkoleń ankiet oceniających poszczególnych trenerów, realizatora, oraz 

zakres merytoryczny kursu, a także ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu projektu. 
7. W przypadku nieukończenia szkolenia z winy uczestnika wniesiony wkład własny wniesiony szkolenia nie podlega zwrotowi. 

 
§ 7 

Zasady rezygnacji z szkolenia 
 

1. Lider projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników kursu w przypadku naruszenia przez niego 
niniejszego regulaminu.   
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2. W celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek choroby lub zdarzeń losowych, przewiduje się utworzenie listy rezerwowej 
uczestników. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego 
miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.   

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany zwrócić otrzymane materiały szkoleniowe i 
pomocnicze.  

 
§ 8 

Zasady monitoringu 
 

1. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu, w szczególności temu określonemu w § 6 pkt. 2, 3 i 6, mającemu na celu 
ocenę skuteczności działań podjętych w ramach projektu. 
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

 
1. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w  85%. 

Pozostałe 15% pokryte jest z wkładu własnego, wniesionego przez szkołę lub jednostkę samorządu terytorialnego. Uczestnik 
Projektu nie pokrywa  żadnych kosztów związanych z udziałem  w projekcie.   

2. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu i złożenia na tę okoliczność stosownego oświadczenia, o 
którym mowa w § 4 pkt 2. Brak aktywnego uczestnictwa w projekcie będzie podstawą do skreślenia z listy uczestników zgodnie z 
postanowieniami § 6. 

3. Sprawy nie uregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Komitet Sterujący niniejszego projektu. 
4. Ostateczna interpretacja „Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie” należy do 4ELT Anna Gębka-Suska w oparciu o stosowne 

dokumenty programowe znajdujące się na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz na stronach Instytucji Pośredniczącej, 
t.j. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. 

5. 4ELT Anna Gębka-Suska zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje 
zainteresowanych na stronie internetowej projektu. 
 
 
 
Zespół Projektowy 
 
Poznań, 10 września 2013. 


