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§1.  

Przedmiot Regulaminu  

Regulamin określa zasady rekrutacji uczestniczek i uczestników projektu Myślenicka Szkoła 

Ćwiczeń MSĆ oraz zasady wspomagania szkół:   

 

§2.  

Słownik pojęć 

Ilekroć w Regulaminie mowa o: 

1. „Projekcie” - należy przez to rozumieć projekt: Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSĆ 

realizowany przez Miasto i Gminę  Myślenice w partnerstwie z Małopolskim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli.   

2. „Regulaminie” – należy przez to rozumieć regulamin rekrutacji i uczestnictwa w w/w 

projekcie,  

3. „Biurze projektu” - należy przez to rozumieć Biuro projektu w Szkole Podstawowej nr 4 im. 

św. Jadwigi Królowej w Myślenicach, ul. Zdrojowa 16a, 32-400 Myslenice, tel. 123731400. 

adres mailowy: sp4zarabie@poczta.fm 

 

§3. 

Informacje o projekcie  

Projekt   Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSĆ realizowany w okresie od 1 lipca 2020 r do 31 grudnia  

2021 r, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II – Efektywne 

polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu 

oświaty. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu współpracy nauczycieli systemu 

edukacji i systemu akademickiego do końca roku 2021 poprzez cele szczegółowe projektu:  

1. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły ćwiczeń poprzez utworzenie 4 specjalistycznych 

pracowni przedmiotowych w szkołach ćwiczeń.  

2. Określenie potrzeb w zakresie doskonalenia poprzez przeprowadzenie pogłębionej diagnozy 

potrzeb placówek przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 8 placówkach 

współpracujących.  

3. Rozwój współpracy i samokształcenia nauczycieli i dyrektorów placówek poprzez utworzenie 

5 sieci.  
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4. Rozwój metodyczny i merytoryczny nauczycieli poprzez szkolenia i wykłady specjalistyczne 

oraz lekcje pokazowe.  

5. Wzrost poziomu praktycznego przygotowania studentów do pracy w szkole poprzez 

włączenie studentów kierunków pedagogicznych do działań szkoły ćwiczeń.  

  

  

  

W ramach Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ będą realizowane następujące działania:  

1) Wyposażenie pracowni przedmiotowych w meble, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt 

specjalistyczny do nauczania języka angielskiego, matematyki oraz pracowni 

informatycznej, chemicznej, biologicznej, fizycznej i geograficznej w Szkole 

Podstawowej nr 4 w Myślenicach.  

2) Doradztwo metodyczne dla trenerów szkoły ćwiczeń oraz diagnoza pogłębiona szkół 

współpracujących.  

3) Kursy, szkolenia specjalistyczne i warsztaty dla nauczycieli ze szkoły ćwiczeń oraz szkół 

współpracujących.  

4) Sieci współpracy i samokształcenia (5 sieci: dla dyrektorów,  nauczycieli języka 

angielskiego, matematyki, z zakresu TIK oraz przedmiotów przyrodniczych)  

5) Współpraca ze Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach w zakresie popularyzowania 

dobrych rozwiązań w środowisku akademickim i nauczycielskim (wykłady merytoryczne 

i skrypty dla szkoły ćwiczeń oraz szkół współpracujących z 7 przedmiotów tj. języka 

angielskiego, matematyki, z zakresu TIK oraz przedmiotów przyrodniczych oraz 

organizacja praktyk dla studentów i opracowanie materiałów metodycznych dla 

studentów)  

6) Działanie szkoły ćwiczeń poprzez lekcje pokazowe, warsztaty i konsultacje indywidualne 

dla nauczycieli i studentów.   

  

Działania w ramach projektu uwzględniają zasadę równych szans, w tym równości płci.  

§4.  

Grupa docelowa projektu   

  

1. Grupą docelową projektu są:  

1) SZKOŁY – 8 szkół z Gminy Myślenice (co najmniej 2 szkoły wiejskie oraz jedna szkoła 

dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). 

2) NAUCZYCIELKI I NAUCZYCIELE  przedmiotowi szkoły ćwiczeń i szkół 

współpracujących, uczący następujących przedmiotów –  matematyka, języki obce, 

informatyka, przedmioty przyrodnicze.   

3) DYREKTORZY I DYREKTORKI szkoły ćwiczeń i szkół współpracujących .  
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4) STUDENCI – specjalność nauczycielska 

  

§5.  

Zasady rekrutacji grup docelowych do projektu  

2. O zakwalifikowaniu szkół, nauczycieli/ek oraz dyrektorów/ek do udziału w projekcie 

zadecyduje komisja rekrutacyjna, którą stanowi komisja rekrutacyjna w składzie: dyrektor i  

koordynator MSĆ wraz z przedstawicielem Wydziału Edukacji i Sportu UMiG Myślenice.  

3. Dokumenty rekrutacyjne należy  odesłać na adres biura  projektu: 32-400 Myślenice,  

ul. Zdrojowa 16a  lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły w dniach pracy szkoły w 

godzinach 8.00-15.00. 

  

4. Zasady rekrutacji i uczestnictwa szkół w projekcie są następujące:  

1) Rekrutacja szkół do udziału w projekcie rozpocznie się 1 lipca 2020 r a zakończy 20 lipca 

2020 r o godzinie 15.00.  

2) Projektem zostanie objętych 8 szkół zlokalizowanych na terenie gminy Myślenice- woj. 

małopolskiego.  

3) Co najmniej jedna szkoła obejmuje uczniów z niepełnosprawnościami.  

4) W projekcie mogą uczestniczyć wyłącznie szkoły dla dzieci i młodzieży z gminy 

Myślenice.  

5) Pierwszeństwo w objęciu wsparciem mają szkoły, które przed złożeniem projektu przez 

Miasto i Gminę Myślenice zostały zaproszone i uczestniczyły w spotkaniach 

informacyjnych o projekcie.  

6) Dyrektor/ka szkoły zainteresowanej objęciem wsparciem w ramach projektu 

zobowiązany/a jest do podpisania porozumienia wraz załącznikiem nr 2 Deklaracja 

udziału szkoły w projekcie Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSĆ i złożenia ich w biurze 

projektu  w godzinach 8.00-15.00.  

 

  

§6.  

Postanowienia końcowe  

  

1. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.  

2. Uczestnicy/czki wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących realizacji projektu 

drogą elektroniczną.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych 

postanowień bez podania przyczyn. Regulamin z wprowadzonymi zmianami dostępny 
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będzie w Biurze Projektu oraz przesyłany w formie elektronicznej na adresy mailowe 

podane w Formularzach zgłoszeniowych.  

 

 

 

 

 

 

 

Myślenice 01 lipca 2020 r.    Dyrektor Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ 


