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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
„Norweski przepis na nauki doświadczalne” 

(wersja z dnia 05.01.2022 r.) 

 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w szkoleniach dla kadry 
dydaktycznej szkół średnich zainteresowanych uruchomieniem Matury Międzynarodowej (IB) 
oraz prowadzących program IB przez okres nie dłuższy niż 7 lat, licząc wstecz od dnia  
1 stycznia 2022 r. w ramach projektu ”Norweski przepis na nauki doświadczalne”,  
nr EOG/21/K1/D2/W/0008 (dalej: Projekt). 

2. Projekt realizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
Adama Mickiewicza w Piastowie (dalej: Organizator) we współpracy z Lillestrøm Videregående 
Skole (Norwegia) oraz I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Lublinie,  
w okresie: 1 stycznia – 30 czerwca 2022 r. i jest współfinansowany ze środków Mechanizmu 
Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa w ramach Programu Edukacja. 

3. Biuro Projektu, znajdujące się w siedzibie Organizatora (Piastów, ul. 11 listopada 2a, sala nr 
206, II piętro) informuje na bieżąco nt. uczestnictwa w projekcie.  

§ 2 
CELE PROJEKTU / CELE SZKOLENIA 

1. Celem ogólnym projektu jest rozwój kompetencji polskich nauczycieli przedmiotów 
doświadczalnych oraz koordynatorów IB w zakresie nauczania i weryfikacji wiedzy uczniów w 
zgodzie z założeniami i filozofią programu Matury Międzynarodowej poprzez organizację i 
przeprowadzenie szkolenia z zakresu nauczania przedmiotów eksperymentalnych w oparciu o 
program IB. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez osiągnięcie następujących rezultatów: 

1) Co najmniej 80% osób spośród 6 (4K) przedstawicieli kadry zarządzającej oraz 24 (20K) 
nauczycieli przedmiotów ścisłych w liceach ogólnokształcących, dzięki wsparciu w ramach 
projektu, podniesie swoje kompetencje i umiejętności 

2) Co najmniej 6 (4K) przedstawicieli kadry zarządzającej w liceach ogólnokształcących 
weźmie udział w działaniach mających na celu rozwój zawodowy 

3) Co najmniej 1 szkolenie zostanie zorganizowane w partnerstwie polsko-norweskim. 

2. Cele organizowanego szkolenia z punktu widzenia uczestnika to: 
1) poznanie różnic i podobieństw polskiego i norweskiego systemu edukacji na poziomie 

szkoły średniej; 
2) zapoznanie się z doświadczeniami nauczycieli norweskich we wdrażaniu i rozwijaniu 

programu IB, w tym wsparcie koordynatorów IB w transformacji placówki do założeń 
programu; 
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3) wymiana doświadczeń z udziałem nauczycieli norweskich i polskich w zakresie nauk 
przyrodniczych w programie IB; 

4) wzmocnienie roli nauczyciela jako mentora wspierającego ucznia w rozwoju kompetencji 
kluczowych z punktu widzenia jego roli jako obywatela i uczestnika rynku pracy; 

5) podniesienie kompetencji językowych poprzez udział w dyskusjach i wymianie opinii. 

Ramowy harmonogram i program szkolenia w języku angielskim stanowi załącznik do 
niniejszego regulaminu. 

§ 3 
ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Nabór do udziału w projekcie jest otwarty i dobrowolny.  
2. Nabór prowadzony jest w okresie od publikacji komunikatu o rozpoczęciu naboru na stronie 

internetowej Organizatora do dnia 28 stycznia 2022 r. do godz. 12.00. 
3. Liczba miejsc dostępnych w ramach otwartej rekrutacji wynosi 26. 
4. O przyjęciu do udziału w szkoleniu decyduje spełnienie warunków brzegowych uczestnictwa 

w szkoleniu w odniesieniu do szkół i nauczycieli, opisanych w niniejszym paragrafie, oraz 
kolejność zgłoszeń. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc na szkoleniu, 
wskazaną w ust. 3, Organizator może zakończyć rekrutację przed wskazanym terminem, co 
zostanie potwierdzone stosownym komunikatem na stronie internetowej Organizatora. 

5. Rekrutacja na szkolenie odbywa się według następujących kryteriów: 
a) szkoła średnia, w której pracują kandydaci na uczestników, ubiega się o prowadzenie 

programu Matury Międzynarodowej LUB uruchomiła program IB po 31.12.2014 r.; 
b) uczestnikiem szkolenia może być nauczyciel jednego z przedmiotów doświadczalnych: 

biologii, chemii lub fizyki; 
c) z każdej szkoły może zgłosić się tylko 1 nauczyciel danego przedmiotu; 
d) w przypadku, gdy z danej placówki zgłoszą się 3 osoby uczące ww. przedmiotów, szkoła 

może zgłosić do udziału również koordynatora IB; 
e) warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest znajomość języka angielskiego w stopniu 

umożliwiającym aktywne uczestnictwo w części warsztatowej szkolenia (min. poziom B2). 
6. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zapoznanie się z niniejszym 

Regulaminem oraz przesłanie za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na 
stronie internetowej projektu http://www.lopiastow.pl/norweski-przepis-na-nauki-
doswiadczalne/ wypełnionego zgłoszenia do udziału w Projekcie. Zgłoszenia mogą są 
przesyłane indywidualnie przez nauczycieli, jednak – ze względu na wymagania projektu dot. 
szkół oraz liczby nauczycieli oraz ograniczoną liczbę miejsc – Organizator zaleca przesłanie 
wszystkich zgłoszeń z danej szkoły w tym samym czasie (równolegle lub jedno po drugim). 

7. Formularz zgłoszeniowy musi być kompletny i musi potwierdzać spełnienie warunków 
uczestnictwa w projekcie. 

8. Dodatkowo, z uwagi na utrzymujący się stan zagrożenia epidemicznego w kraju, uczestnictwo 
w szkoleniu jest możliwe pod warunkiem okazania przez uczestnika w pierwszym dniu 
szkolenia na żądanie przedstawiciela Organizatora: 

a. unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu 
przeprowadzonym co najmniej na 14 dni i nie wcześniej niż 9 miesięcy przed 
rozpoczęciem szkolenia (druga lub trzecia dawka preparatu lub pierwsza dawka w 
przypadku preparatów jednodawkowych),  

http://www.lopiastow.pl/norweski-przepis-na-nauki-doswiadczalne/
http://www.lopiastow.pl/norweski-przepis-na-nauki-doswiadczalne/
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b. zaświadczenia o negatywnym wyniku testu wykonanego nie wcześniej 48 godzin (test 
antygenowy) lub 72 godziny (test PCR) przed rozpoczęciem szkolenia lub  

c. zaświadczenia o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19, nie starszego niż 180 dni 
przed dniem rozpoczęcia szkolenia,  

uznawanymi za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram 
wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o 
wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie 
COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19. 

9. Odmowa podania danych osobowych oraz brak zgody na ich przetwarzanie lub brak okazania 
dokumentów, o których mowa w ust. 8 w dniu szkolenia, są równoznaczne z brakiem 
możliwości udziału w Projekcie. 

10. Rezygnację z udziału w Projekcie należy zgłosić na adres e-mail wskazany w ust. 6 co najmniej 
na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia. 

§ 4 
REKRUTACJA 

1. Rekrutacja uczestników Projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans i 
niedyskryminacji ze względu na jakąkolwiek cechę, taką jak: rasa, kolor skóry, płeć, religia, 
poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, sytuacja majątkowa, 
urodzenie lub jakiekolwiek inne okoliczności. 

2. Rekrutację do udziału w Projekcie prowadzi Biuro Projektu. 
3. Procedura rekrutacyjna do Projektu obejmuje następujące etapy: 

a) przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych, 
b) weryfikacja treści zgłoszeń oraz kryteriów, 
c) decyzja o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata/tki do udziału w Projekcie, 
d) stworzenie listy rankingowej uczestników Projektu, 
e) poinformowanie kandydatów o wyniku rekrutacji. 

4. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu. 

§ 5 
POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 

1. Postępowanie kwalifikacyjne jest obligatoryjne dla wszystkich osób zainteresowanych 
udziałem w Projekcie. 

2. W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego zostanie powołana Komisja 
Rekrutacyjna w składzie: dyrektor szkoły (Organizator), zastępca dyrektora szkoły oraz 
kierownik gospodarczy i podejmie decyzję o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do 
udziału w Projekcie na podstawie: 

a) kompletności oraz poprawności przesłanych formularzy zgłoszeniowych, 
b) spełnienia kryteriów udziału w szkoleniu. 

3. Wszystkie osoby, które przesłały formularz zgłoszeniowy, do dnia 04.02.2022 r. zostaną 
poinformowane o wyniku rekrutacji.  

§ 6 
ORGANIZACJA I REALIZACJA SZKOLEŃ 

 
1. Osoba, która zgłosiła się i otrzymała potwierdzenie uczestnictwa w danym szkoleniu, staje się 

uczestnikiem szkolenia. 
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2. Uczestnik zobowiązany jest przesłać do Organizatora wypełniony kwestionariusz badania 
potrzeb w języku angielskim w ciągu 7 dni od jego otrzymania przez Organizatora. W oparciu 
o kwestionariusz, trenerzy prowadzący szkolenie dopracują szczegółowy program szkolenia. 

3. Szkolenie odbędzie się w dniach 6-8 kwietnia 2022 r. Organizator zastrzega sobie możliwość 
zmiany terminu lub odwołania szkolenia w sytuacji, gdy zagrożenie epidemicznie nie pozwoli 
na przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia w okresie realizacji projektu. 

4. Szkolenie będzie prowadzone przez ekspertów z Norwegii – nauczycieli szkół wdrażających 
program Matury Międzynarodowej, posiadających wieloletnie doświadczenie w nauczaniu 
przedmiotów doświadczalnych, jak również min. 8-letnie doświadczenie w nauczaniu ww. 
przedmiotów w ramach programu IB.  

5. Językiem roboczym podczas szkolenia, jak również językiem, w którym opracowane są wszelkie 
materiały i wzory związane z realizacją szkolenia, jest język angielski. 

6. Miejscem realizacji szkolenia jest Lublin, obszar dzielnic: Stare Miasto, Śródmieście, Wieniawa. 
Dokładna lokalizacja miejsca szkolenia zostanie podana niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji 
na szkolenie. Miejsce realizacji szkolenia będzie posiadało odpowiednie udogodnienia 
uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnością. 

7. Uczestnik otrzyma ostateczny program najpóźniej na 7 dni przed realizacją szkolenia.  
8. Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej zostaną udostępnione w terminie 

umożliwiającym odpowiednie przygotowanie się do udziału w szkoleniu. 
9. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie/certyfikat o udziale w szkoleniu pod 

warunkiem uczestnictwa w całości programu. 
10. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do: 

a) potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu poprzez złożenie podpisu na liście obecności; 
b) aktywnego udziału w szkoleniu; 
c) wypełnienia ankiety ewaluacyjnej na zakończenie szkolenia – w formie wskazanej przez 

Organizatora, 
d) poddania się badaniu efektywności szkolenia po upływie 1 miesiąca od daty zakończenia 

szkolenia. 
11. Organizator zapewnia uczestnikom bezpłatnie:  

a) uczestnictwo w szkoleniu, 
b) materiały szkoleniowe, 
c) możliwość pracy w małych grupach warsztatowych, 
d) dostęp do WIFI w trakcie szkolenia, 
e) wyżywienie w trakcie szkolenia (przerwy kawowe, lunch), 
f) dostęp do sal szkoleniowych na terenie Lublina (1. i 2. dzień) oraz w ośrodku poza Lublinem 

(3. dzień), 
g) nocleg po 2. dniu szkolenia, 
h) przejazdy pomiędzy miejscem realizacji 1. i 2. dnia szkolenia a miejscem realizacji 3. dnia 

szkolenia. 
12. Organizator umożliwia też refundację kosztów przejazdu (ryczałt) z siedziby placówki 

zgłaszającej do miejsca realizacji szkolenia, w przypadku odległości między ww. miejscami 
pow. 10 km w linii prostej. 
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§ 7 
PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

 
1. Osoby, które w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie zakwalifikowały się do udziału w 

Projekcie mogą wnieść odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej z odpowiednim 
uzasadnieniem w ciągu 2 dni od daty przeprowadzenia rekrutacji i otrzymania informacji o jej 
wyniku. 

2. Odwołanie należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail na adres: liceum@piastow.pl). 
3. W celu rozpatrzenia odwołania zostanie ponownie powołana Komisja Rekrutacyjna, która 

rozpatrzy odwołanie i ponownie zapozna się z dokumentami, o których mowa w § 3 pkt. 2, 
oraz uzasadnieniem zawartym w treści odwołania. 

4. Osoba odwołująca się o terminie rozpatrzenia odwołania zostanie poinformowana drogą 
elektroniczną. 

5. Osoba odwołująca się w ciągu 2 dni od daty rozpatrzenia odwołania zostanie poinformowana 
o jego wyniku, bez prawa do składania dalszych odwołań. Informacja zostanie przesłana drogą 
elektroniczną. 

6. W przypadku pozytywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej, osoba odwołująca się zostanie 
wpisana na listę uczestników szkolenia. 

§ 8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2022 r.  
2. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania skutkuje 

niemożnością uczestnictwa w Projekcie. 
4. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator szkoleń.  
5. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w każdym czasie, o 

których uczestnicy Projektu zostaną niezwłocznie poinformowani. 
6. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są w siedzibie Biura Projektu oraz na stronie 

Organizatora: www.lopiastow.pl.  

 

 

Załączniki:  

1) Wzór formularza zgłoszenia do udziału w Projekcie  
2) Ramowy harmonogram i program szkolenia w języku angielskim 
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