
 

 
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w programie szkoleniowym „Nauczyciel przedszkola leśnego” 
projektu „Forest School Center”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
 
Celem projektu „Forest School Center” jest opracowanie we współpracy z partnerem 
ponadnarodowym nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej oraz wdrożenie tego 
modelu. 
 

§1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w programie szkoleniowym 
„Nauczyciel przedszkola leśnego” projektu „Forest School Center”.  

2. Udział w programie szkoleniowym „Nauczyciel przedszkola leśnego” jest bezpłatny.  

3. Osoby bezrobotne zakwalifikowane do udziale w programie szkoleniowym mogą otrzymać zwrot 
kosztów za dojazdy komunikacją publiczną (pkp II klasa, autobus, dopuszczalny zwrot kosztów poj. 
prywat, w wysokości kosztu komunikacją publiczną)- koszt dojazdu na miejsce warsztatów w 
wysokości nie przekraczającej 100 zł w jedną stronę, zwrot kosztów uzależniony będzie od 
przedstawionych dokumentów podróży np. bilet  

4. Ogólny nadzór nad realizacją programu szkoleniowego „Nauczyciel przedszkola leśnego” projektu 
pełni Koordynator merytoryczny Projektu „Forest School Center”.  

5. Nadzór nad realizacją treści merytorycznych w ramach Projektu pełni Ponadnarodowe Forum 
Ekspertów powołane w ramach realizacji projektu Forest School Center  
 

§2 
Słownik pojęć użytych w regulaminie. 

1. Realizator projektu – Fundacja Fundusz Współpracy w Warszawie, ul. Górnośląska 4a, 00-444 
Warszawa  

2. Biuro projektu – Biuro lidera projektu, mieszczące się w siedzibie Fundacji Fundusz Współpracy 
przy ul. Górnośląskiej 4a pok. 108  

3. Instytucja Pośrednicząca (IP) PO WER – Centrum Projektów Europejskich (CPE)  

4. Kandydat – osoba ubiegająca się o udział w Projekcie/biorąca udział w procesie rekrutacji.  

5. Uczestnik projektu (UP) – Beneficjent Ostateczny – osoba (k–kobieta, m-mężczyzn), która po 
spełnieniu wszystkich wymogów określonych w regulaminie, została zakwalifikowana do udziału w 
projekcie i podpisała Umowę o dokształcanie  

6. Strona www projektu – strona internetowa pod adresem www.fsc.org.pl, na której zamieszczane 
będą wszystkie informacje i dokumenty dotyczące projektu.  
 

§3 
Informacje o projekcie 

 
1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej IV. Innowacje 
społeczne i współpraca ponadnarodowa.  
 
2. Projekt realizowany jest przez:  

Fundację „Fundusz Współpracy”1,z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląska nr 4A, 00-444 
Warszawa, działającą w imieniu własnym oraz Partnerów oraz na rzecz własną i Partnerów:  



 

Anna Płuska Punkt Przedszkolny “Leśna Droga” z siedzibą przy ul. Dewajtis 3, 01-815 
Warszawa, Polska,  

Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców z siedzibą przy ul. Legnickiej 65, 54-206 Wrocław, 
Polska,  

Waldkinder-Regensburg z siedzibą przy ul. Wiesenweg 1, 93188 Pielenhofen, Niemcy,  
 
Zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POWR.04.03.00-00-0037/18-00 Projektu „Forest 
School Center” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Warszawie w 
dniu 6 grudnia 2018 roku, podpisaną ze Skarbem Państwa – państwową jednostką budżetową 
Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39a, 02-672 jako Instytucją Pośredniczącą (IP)  
 
3. Biuro projektu prowadzone przez Fundację Fundusz Współpracy i mieści się w Warszawie, ul. 
Górnośląskiej 4a, 00-444 Warszawa, pok. 108, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-
14:00.  
4. Informacje na temat naboru i udziału w projekcie znaleźć można na stronie internetowej: 
https://cofund.org.pl/projekty/forest-school-center  
5. Okres realizacji całego projektu: od 07.11.2018 r. do 30.10.2020 r.  
6. W ramach projektu weźmie udział łącznie 24 beneficjentów (18 kobiet i 6 mężczyzn), spełniających 
kryteria grupy docelowej, określone w §5 niniejszego regulaminu,  
 

§4 
W przypadku braku możliwości realizacji umowy o dofinansowanie kandydaci, którzy przystąpili do 
postępowania rekrutacyjnego, nie mogą zgłaszać z tego powodu roszczeń wobec Realizatora 
projektu.  

§5 
Uczestnicy projektu. 

1. Projekt szkoleniowy skierowany jest do 24 osób, które spełniać będą wymogi formalne stawiane w 
niniejszym Regulaminie.  

2. Proces rekrutacji jest otwarty i niedyskryminacyjny, przy zachowaniu równości szans oraz 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.  

3. W programie szkoleniowym „Nauczyciel przedszkola leśnego” mogą uczestniczyć osoby 
spełniające następujące kryterium formalne:  

a) Posiadają;  

wykształcenie pedagogiczne - potwierdzone dyplomem  

lub wykształcenie zgodne z wymogami prawa dla osób do pracy w przedszkolu (nie niższe niż 
wykształcenie średnie) a wraz z min. 6-miesięczne, doświadczenie w pracy z dziećmi w charakterze 
opiekuna/nauczyciela/ pomocy nauczyciela - wykształcenie powinno być potwierdzone 
dyplomem/świadectwem a doświadczenie potwierdzone świadectwem pracy/oświadczeniem 
pracodawcy  

lub zadeklarują uzyskanie wykształcenia pedagogicznego albo przygotowania pedagogicznego w 
trakcie trwania projektu tzn. do dnia 30 sierpnia 2020 r."  
b) Wypełniły i dostarczyły do Biura projektu wymaganą (kompletną) dokumentację zgłoszeniową 
kwalifikującą do udziału w projekcie;  

c) Uczestniczyły w warsztacie rekrutacyjnym  

d) Wypełniły on-line kwestionariusz badający poziom kompetencji i potrzeb szkoleniowych  

e) Podpisały Umowę doszkalanie.  
 
 



 

. §6 
Ogólne zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja kandydatów będzie prowadzona od 21/03/2019 do 02/04/2019  

2. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona zgodnie z zasadą niedyskryminacji ze względu na płeć, 
narodowość, niepełnosprawność oraz w oparciu o zasady równości szans kobiet i mężczyzn.  

3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany/wydłużenia terminu rekrutacji w trakcie trwania 
projektu (co musi być ogłoszone na stronie internetowej).  
 

§7 
Przewiduje się następującą procedurę rekrutacji 

1. Zgłoszenie udziału następuje poprzez złożenie kompletnego formularza zgłoszeniowego 
(załącznik nr 1 do regulaminu) w wersji elektronicznej lub papierowej, dostępnego na stronie projektu 
wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi wykształcenie oraz doświadczenie:  
https://cofund.org.pl/projekty/forest-school-center  
w terminie ogłoszenia i zakończenia naboru, wyznaczonym przez Realizatora projektu. Formularze, 
które wpłyną przed terminem ogłoszenia rekrutacji oraz w inny sposób nie będą przyjmowane, 
natomiast formularze, które wpłyną po tym terminie (do 02/04/2019) będą przyjmowane na listę 
rezerwową.  
a) Formularze zgłoszeniowe wraz z pozostałymi dokumentami będą przyjmowane w okresie trwania 
rekrutacji wyłącznie drogą on-line za pośrednictwem udostępnionego formularza on-line:  
 
b) Kandydat, który dostarczy niekompletną dokumentację, będzie brany pod uwagę w procesie 
rekrutacji dopiero po uzupełnieniu wszystkich brakujących informacji i dokumentów. O konieczności 
uzupełnienia dokumentacji kandydat zostanie poinformowany mailowo po wstępnej weryfikacji 
dokumentów, odbywającej się na bieżąco w miarę składania dokumentów.  

o Realizator projektu zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu przyjmowania formularzy 
zgłoszeniowych do projektu i wszelkich dokumentów rekrutacyjnych do czasu wyłonienia wymaganej 
grupy Uczestników.  

o Złożone formularze wraz z dokumentami rekrutacyjnymi będą rejestrowane poprzez nadanie 
numeru identyfikacyjnego.  

o Po złożeniu Formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałymi dokumentami nie podlega zwrotowi.  
 
2. Weryfikacja kwalifikowalności do udziału w programie szkoleniowym „Nauczyciel przedszkola 
leśnego”.  
a) Ocena kwalifikowalności do udziału dokonana zostanie przez specjalistę ds. wdrożenia, wg zasady: 
uczestnik zakwalifikowany do udziału/ uczestnik niezakwalifikowany do udziału, na Formularzu 
zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).  

b) Decyzję o zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w warsztatach rekrutacyjnych podejmie 4 
osobowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie przesłanego przez Kandyda formularza 
zgłoszeniowego. Do udziału w warsztatach rekrutacyjnych zaproszonych zostanie 36 kandydatów.  

c) Warsztaty rekrutacyjne  
 
Rekrutacja uczestników programu szkoleniowego „Nauczyciel przedszkola leśnego” będzie 
prowadzona również metodą bezpośredniego uczestnictwa w sytuacji edukacyjnej, nie zaś tylko na 
podstawie deklaracji słownych czy pisemnych. Dzięki tej formule zespół rekrutacyjny będzie miał 
możliwość dostrzeżenia każdego kandydata na uczestnika w działaniu, a kandydaci będą mogli ocenić, 
czy warsztatowa forma pracy zaplanowana w projekcie odpowiada na ich potrzeby. Każdy z 
uczestników warsztatów rekrutacyjnych oceniony zostanie według następującej skali:  

– 10 pkt.  

– 10 pkt.  



 

– 10 pkt.  

– 10 pkt.  

– 10 pkt.  

– 10 pkt.  
 
d) Zostanie sporządzona lista rankingowa uczestników, na uzyskaną punktację końcową składać się 
będą uzyskane punkty w kolejnych etapach rekrutacji. Kandydat będzie mógł otrzymać dodatkowe 
punkty w sytuacji gdy jego ocena z warsztatów rekrutacyjnych będzie równa ocenie innego kandydata. 
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów z kompetencji merytorycznych (warsztatów 
rekrutacyjnych) przez Kandydatów, osobom spełniającym dodatkowe kryteria takie jak: 
niepełnosprawności, bezrobotność, lub wyrównywania szans w zawodzie nauczyciela mężczyznom 
będą doliczone punkty.  

e) Kandydaci/-tki z najmniejszą liczbą punktów określoną w pkt. b) będą dopisani do listy 
rezerwowej.  

f) Po weryfikacji dokumentów, Realizator projektu może odmówić udziału w projekcie osobie, która 
podała dane niezgodne ze stanem faktycznym.  

g) W przypadku chęci zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa osoby zakwalifikowanej (nie dotyczy osób 
z listy rezerwowej) muszą poinformować pisemnie (adres: Fundacja Fundusz Współpracy ul. 
Górnośląska 4a,00-444 Warszawa/ mailowo: fsc@cofund.org.pl Realizatora projektu o rezygnacji w 
terminie min. do 21 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kształcenia.  

h) Podpisanie dokumentacji stanowiącej załączniki do niniejszego regulaminu, wynikającej z 
rozpoczęcia kształcenia.:  

Umowy o dokształcanie - dostarczenia najpóźniej na 7 kalendarzowych przed rozpoczęciem 
szkolenia.  

formularza - Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z Oświadczeniem uczestnika projektu - 
dostarczenia najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia.  
 

§8 
Organizacja formy wsparcia 

Zasady ogólne:  
a) Miejscem realizacji zajęć w ramach programu szkoleniowego podane będzie uczestnikom co 
najmniej na 30 dni przed planowanym terminem warsztatów  

b) Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, terminu i organizacji form realizacji 
Projektu w szczególnie uzasadnionych przypadkach o czym poinformuje na stronie projektu.  

c) Uczestnik programu szkoleniowego „Nauczyciel przedszkola leśnego” jest zobowiązany do 
aktywnego udziału we wszystkich formach wsparcia do których został zakwalifikowany oraz 
potwierdzania każdorazowo swojej obecności czytelnym podpisem na listach obecności.  

d) Realizator Projektu dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub innymi 
ważnymi okolicznościami.  
e) Warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność na przynajmniej 80% zajęć, oraz uzyskania ze 
wszystkich zajęć zaliczenia na poziomie min 70%  

f) Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na przynajmniej 80% zajęć, uzyskania ze wszystkich 
zajęć zaliczenia na poziomie min 70%, odbycie zalecanych praktyk w wymiarze 90% wskazanego 
czasu (40h), zaliczenie egzaminu końcowego na poziomie min 70%  

g) W ramach programu szkoleniowego zaplanowano łącznie ponad 252 godziny szkoleniowe, rozłożone 
na 14 weekendowych warsztatów. Warsztaty dal każdej z grup będą odbywały się raz  w miesiącu, 
rozpoczynać się będą piątkowym popołudniem ( godz. 16.00), a kończyć niedzielnym obiadem ( ok godz. 
15). Praca odbywać się będzie w 12 osobowych grupach 



 

 
 

§9 
Obowiązki uczestnika projektu 

Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:  
1. Przestrzegania zasad i warunków określonych w niniejszym Regulaminie.  

2. Rzetelnego wypełniania testów, ankiet i innych dokumentów niezbędnych do sprawozdawczości w 
trakcie uczestnictwa w Projekcie.  

3. Bieżącego informowania Realizatora Projektu o każdej zmianie nazwiska i danych kontaktowych 
zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym - do 7 dni od powstania zmiany.  

4. W przypadku niedotrzymania obowiązku uczestnictwa w wymaganym wymiarze godzinowym, 
Realizator Projektu ma prawo domagać się zwrotu kosztów udziału w Projekcie.  
 

§10 
Postanowienia końcowe 

1. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w przypadku zmian w 
dokumentach programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, przepisach prawnych, jak również w przypadku 
konieczności dostosowania zapisów regulaminu do aktualnych potrzeb projektu (co musi być 
ogłoszone na stronie internetowej).  

2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Fundacji Fundusz Współpracy i w oparciu o 
wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020.  

3. Fundacja Fundusz Współpracy nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w ustawach i 
rozporządzeniach dotyczących funduszy strukturalnych, Centrum Projektów Europejskich oraz 
różnice w interpretacji zapisów prawnych mogące pojawić się w trakcie realizacji projektu.  

4. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Realizatora projektu w 
porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą.  

5. Wszystkie dokumenty projektu są w języku polskim  

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej.  

 
 


