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REGULAMIN REKRUTACJI NAUCZYCIELI DO PROJEKTU
„WIRTUALNA FIZYKA – WIEDZA PRAWDZIWA”
§1
Postanowienie ogólne
1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie pt.: „Wirtualna Fizyka – Wiedza
Prawdziwa”.
2. Projekt skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych z obszaru całej Polski.
3. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III: Wysoka
jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 projekty innowacyjne.
4. Wnioskodawcą projektu jest Politechnika Koszalińska. Biuro projektu: Politechnika
Koszalińska ul. Śniadeckich 2 pok. 106-3D, 75-453 Koszalin.
5. Głównym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów klas I-III szkół
ogólnokształcących i techników w woj. lubuskim i zachodniopomorskim fizyką do
poziomu umożliwiającego kontynuację kształcenia na kierunkach technicznych
i przyrodniczych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, poprzez
wdrożenie innowacyjnego programu nauczania z wykorzystaniem edukacyjnych filmów
interaktywnych wspomaganych grami flashowymi. Etap testowania skierowany jest do
54 nauczycieli z 37 szkół z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Etap
wdrażania skierowany jest do 218 nauczycieli z min 123 szkół z obszaru całej Polski.
6. Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2010 r. do 31.05.2013 r.
7. Udział w projekcie jest bezpłatny.
8. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Projekt – należy przez to rozumieć projekt pt.: „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III: Wysoka
jakość systemu oświaty, działanie 3.5 projekty innowacyjne.
b) Umowa o dofinansowanie projektu – należy przez to rozumieć umowę nr WNDPOKL.03.03.04-00-032/10 o dofinansowanie projektu w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zawartą pomiędzy Ministerstwem Edukacji
Narodowej
a Politechniką Koszalińską w Koszalinie.
c) Wnioskodawca – Politechnika Koszalińska w Koszalinie, realizator projektu
pt.: „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa” .
d) Zespół – należy przez to rozumieć osoby odpowiedzialne za realizację projektu.
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§2
Warunki przyjęcia nauczyciela do projektu
1. Projekt adresowany jest do nauczycieli przedmiotu Fizyka z liceów ogólnokształcących,
techników oraz zasadniczych szkół zawodowych z terenu całej Polski.
2. Nauczyciele deklarują dobrowolny udział w projekcie przez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego (dostępnego pod adresem http://www.studiaNET.pl/rekrutacja.html)
i odesłanie go na adres Wnioskodawcy: Politechnika Koszalińska ul. Śniadeckich 2
pok. 106-3D, 75-453 Koszalin.
3. Rekrutacja nauczycieli odbywa się zgodnie z wymogami projektu (formularz
zgłoszeniowy). Nauczyciel zobowiązuje się do wypełniania i dostarczania wymaganych
przez Wnioskodawcę dokumentów związanych z realizacją projektu (ankiety Pefs,
oświadczenia itp.).
4. Na podstawie nadesłanych dokumentów Zespół projektu utworzy listę 218 osób –
nauczycieli przyjętych do realizacji projektu, o czym poinformuje pisemnie lub drogą
elektroniczną.
5. W przypadku większej liczby zgłoszeń o zakwalifikowaniu się do projektu decydować
będzie kolejność nadesłanych formularzy zgłoszeniowych.
§3
Prawa i obowiązki uczestnika - nauczyciela
1. Nauczyciel podpisuje umowę cywilnoprawną z Politechniką Koszalińską i z tytułu
wykonywania zadań realizowanych na rzecz projektu otrzymuje miesięczne
wynagrodzenie w kwocie 125 zł brutto. Przewidywany czas trwania umowy - dwa
miesiące.
2. Nauczyciel korzysta z udostępnionego przez Wnioskodawcę Portalu Ekspertów oraz z
innowacyjnych narzędzi edukacyjnych.
3. Nauczyciel zobowiązany jest przeprowadzić rekrutację uczniów zgodnie z wymogami
projektu (przesłać do biura projektu ankiety Pefs, oświadczenia o wyrażaniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych, plik excel z danymi uczniów: imię i nazwisko, PESEL,
email itp.)
4. Nauczyciel zobowiązany jest prowadzić lekcje z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi
edukacyjnych, tj. filmów interaktywnymi połączonych z grą edukacyjną, które ułatwią
przedstawianie trudnych pojęć fizycznych.
5. Wszystkie materiały dydaktyczne nauczyciel otrzymuje za darmo.
6. Nauczyciel ma obowiązek zgłaszania Wnioskodawcy wszelkich nieprawidłowości w
realizacji projektu
7. W przypadku nieobecności lub rezygnacji nauczyciel ma obowiązek przekazania
wszystkich materiałów swojemu zastępcy.
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§4
Informacja o sposobie porozumiewania się z uczestnikami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów
1. Wszelkie informacje, zawiadomienia, dokumenty przekazywane będą do nauczyciela
przedmiotu Fizyka drogą elektroniczną (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym)
lub telefonicznie.
2. Po stronie Wnioskodawcy osobami do kontaktu są:
Agnieszka Lewandowska – osoba odpowiedzialna za współpracę ze szkołami
Łukasz Rypina – kierownik projektu
tel: 094 34 86 665, tel. kom. 501 726 668 e-mail: uckno@tu.koszalin.pl
§5
Ochrona danych osobowych
1. Nauczyciele dobrowolnie przekazują swoje dane osobowe projektodawcy, który je
przetwarza w imieniu i na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej, które pełni funkcję
Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.
2. Warunkiem udzielenia wsparcia w ramach projektu jest wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu do celów związanych z jego
realizacją.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Politechnikę Koszalińską wyłącznie w celu
udzielenia wsparcia, realizacji projektu pt. „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa”,
ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
4. Uczestnicy projektu mają prawo dostępu do treści udostępnionych danych osobowych
i ich poprawiania.
§6
Uwagi końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2011 r. i obowiązuje przez cały czas
trwania projektu.
2. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznych decyzji w spornych
i nieobjętych regulaminem sprawach.
3. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania współpracy ze szkołą nie
wywiązującą się z umowy.
4. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. Informacja o
zmianach zostanie przekazana droga elektroniczną nauczycielom wszystkich szkół
objętych projektem.
…………………………………
Czytelny podpis nauczyciela

