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                                Regulamin Procedury Rekrutacyjnej  (RPR)  
                                    w projekcie „Innowacyjni Nauczyciele” 
            realizowanym przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie 
               w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
                     Działanie 3.1. Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym 
 
                                                                    §1 
                                                             Definicje 
Projekt – projekt „Innowacyjni Nauczyciele” nr POWR.03.01.00-00-KN06/18. 
UP – Uczestnik projektu, osoba która spełniła warunki uczestnictwa  w tym 
projekcie, podpisała umowę i została przyjęta na studia. 
Biuro Projektu – Biuro Projektu „Innowacyjni Nauczyciele” Wyższa Szkoła 
Menedżerska w Warszawie, ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa 
Regulamin – przedmiotowy dokument procedury rekrutacyjnej 
Komisja Rekrutacyjna – zespół dokonujący oceny spełnienia formalnych  
kryteriów kwalifikacji kandydata. To także zespół, który za zgodą Kierownika 
Projektu, zatwierdza listy uczestników projektu. 
 
 
                                                                 §2 
                                                 Postanowienia ogólne 
 
1.Regulamin określa zasady rekrutacji w projekcie „Innowacyjni Nauczyciele”. 
2.Projekt oraz wszystkie formy wsparcia w nim realizowane są realizowane ze 
środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
3.Projekt jest realizowany przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie. 
4.Celem projektu jest podniesienie kompetencji wśród 106 studentów poprzez 
ich udział i realizację programu studiów na kierunku nauczycielskim pedagogika 
przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie (6 semestrów, tok 
indywidualny) w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. 
5.Cel projektu zostanie osiągnięty przez: 

a/Opracowanie szczegółowego Programu Kształcenia Nauczycieli dla 
kierunku nauczycielskiego studiów jednolitych magisterskich pedagogika 
przedszkolna i wczesnoszkolna. 
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b/Określenie kierunkowych efektów kształcenia i metod ich osiągania 
przez UP. 
c/Podniesienie kompetencji UP w edukacji na poziomie studiów wyższych 
odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. 
d/Rozwój kluczowych kompetencji niezbędnych w zakresie przygotowania 
przyszłych nauczycieli do pracy we współczesnej szkole. 
 

                                                                           
                                                                   §3 
                                       Rekrutacja studentów do Projektu 
 
1.W projekcie weźmie udział 106 studentów przyjętych na studia jednolite 
magisterskie (sześciosemestralne) w roku akademickim 2020/2021. 
Proces rekrutacji prowadzony będzie zgodnie z harmonogramem realizacji 
Projektu, w oparciu o ustalone kryteria i limity miejsc wynikające z wniosku o 
dofinansowanie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18 oraz zgodnie z Uchwałą 
Senatu WSM dotyczącą rekrutacji w roku akademickim 2020/2021. 
 
2. Dobór Uczestników Projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą zachowania 

równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz zasadą jawności i przejrzystości. 

3.Do udziału w Projekcie będą rekrutowane wyłącznie osoby, które przeszły 

pozytywnie rekrutację zgodnie z zasadami obowiązującymi w Wyższej Szkole 

Menedżerskiej. 

4.Na stronie internetowej  Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie  została 

uruchomiona platforma informacyjna dotycząca szczegółów projektu. 

5.Ogólne informacje na temat Projektu będą także widoczne na plakatach 

promocyjnych. 

6.Nadzór nad procesem rekrutacji obejmuje wyznaczona do tego celu Komisja 

Rekrutacyjna (KR), której przewodniczy Kierownik Projektu. 

7. Rekrutacja do Projektu będzie odbywać się w dwóch etapach: 
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a/ETAP 1- rekrutacja  do Projektu (nabór podstawowy) – prowadzona przez KR 

w terminie 5.05-31.08.2020 r. 

b/ETAP 2- rekrutacja uzupełniająca do Projektu (wyłącznie w przypadku 

konieczności uzupełnienia naboru do wymaganego limitu miejsc). 

8.Termin zakończenia rekrutacji i ogłoszenia wyników naboru podstawowego 

został ustalony na 15.09.2020 r. 

9. Termin zakończenia rekrutacji uzupełniającej został ustalony na 10.10.2020 r. 

9. Uczestnictwo w projekcie wymaga od studenta spełnienia łącznie warunku 

złożenia (4) wymaganych dokumentów wypełnionych pismem komputerowym 

lub czytelnie pismem drukowanym: 

- formularz zgłoszeniowy  (załącznik A/IN) 

-deklaracja uczestnictwa (załącznik B/IN) 

- kwestionariusz osobowy (załącznik C/IN) 

-oświadczenie uczestnika projektu (załącznik D/IN) 

oraz 

-kopii świadectwa maturalnego (z pozytywnymi wynikami z egzaminu 

maturalnego) 

-orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy/opcjonalnie) 

10.Dokumenty będą dostępne do pobrania na stronie Projektu 

www.wsm.warszawa.pl/projekty (zakładka Innowacyjni Nauczyciele) od 

5.05.2020r.  

Można je składać do Biura Projektu od 6.05.2020 r.  (decyduje data otrzymania 

przez Uczelnię kompletu wymaganych i podpisanych dokumentów):  

a/ drogą mailową: marek.salwowski@wsm.warszawa.pl   (podpisane przez 

osobę uprawnioną do składania podpisów w przedmiotowej sprawie skany 

dokumentów). 

http://www.wsm.warszawa.pl/projekty
mailto:marek.salwowski@wsm.warszawa.pl
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b/bezpośrednio u Asystenta Kierownika Projektu w Biurze Projektu, ul. 

Kawęczyńska 36, pokój F-111. 

c/pocztą tradycyjną na adres: Wyższa Szkoła Menedżerska, Biuro Projektu 

„Innowacyjni Nauczyciele”, ul. Kawęczyńska 36, pokój F-111,  03-772 Warszawa 

11.Formalne kryteria kwalifikacji w Projekcie: 

a/złożenie w terminie kompletu wymaganych dokumentów wraz z kopią 

świadectwa dojrzałości.  

b/brak uczestnictwa w innym projekcie realizowanym przez Wyższą Szkołę 

Menedżerską w Warszawie. 

12.Kryteria kwalifikacji: 

a/Kolejność zgłoszeń (K1) drogą mailową, pocztową lub osobiście w Biurze 

Projektu (liczy się data otrzymania przez Uczelnię kompletu dokumentów) 

b/ Spełnienie kryterium formalnego (K2) – brak uczestnictwa w innym projekcie 

realizowanym w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie (spełnia/nie 

spełnia) przez Komisję Rekrutacyjną . 

c/Kryteria premiujące (K3), max 20 pkt.: 
-Mężczyzna ubiegający o przyjęcie do projektu – 5 pkt 
-Kandydat/-tka posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności –  5 pkt 
-Kandydat/-tka jest osobą w niekorzystnej sytuacji (oświadczenie) – 5 pkt 
-Kandydat /-tka uzyskał ocenę bardzo dobrą lub celującą na świadectwie 
dojrzałości z wiodącego przedmiotu – 5 pkt 
 
13.Suma punktów (K1+K2+K3) decyduje o miejscu na liście rankingowej. W 

przypadku takiej samej liczby przyznanych punktów decydować będzie kolejność 

zgłoszeń. 

14. Z przeprowadzonej rekrutacji zostanie sporządzony protokół zatwierdzony 

przez Kierownika Projektu. 

15. W przypadku rezygnacji UP zostanie przyjęta kolejna osoba z listy 

rezerwowej. Za moment przystąpienia do udziału w projekcie uznaje się dzień 

pierwszej formy wsparcia. 
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14.Przypadki sporne będą rozstrzygane przez Kierownika Projektu. 

15.Zatwierdzona przez Kierownika Projektu lista uczestników zakwalifikowanych 

do udziału w Projekcie będzie dostępna w Biurze Projektu. 

16. O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną poinformowani drogą e-mailową 

lub osobiście w Biurze Projektu. 

   
                                                                §4 
                             Prawa i obowiązki uczestników Projektu 
 
1.Uczestniczka/-nik ma prawo do: 
a/Udziału w bezpłatnych formach wsparcia realizowanego w ramach projektu 
„Innowacyjni Nauczyciele”. 
b/Otrzymywania bezpłatnych materiałów dydaktycznych (skryptów 
przedmiotowych). 
c/Dostępu online do platformy edukacyjnej (w tym bezpłatnego dostępu do 
materiałów w formie elektronicznej). 
c/Otrzymania dyplomu ukończenia studiów na kierunku pedagogika 
przedszkolna i wczesnoszkolna w ramach projektu. 
 
2. Uczestniczka/-nik jest zobowiązany do: 
a/Podania danych niezbędnych Kierownikowi Projektu wraz z Zespołem 
Projektowym do wypełniania obowiązków w zakresie sprawozdawczości, 
monitoringu i ewaluacji w ramach POWER. 
b/Regularnego i aktywnego uczestnictwa w prowadzonych w ramach Projektu 
zajęciach w ustalonym przez Kierownika Projektu i Zespół terminie i miejscu. 
c/Potwierdzenia każdorazowo obecności na zajęciach poprzez złożenie 
własnoręcznego podpisu na liście obecności. 
d/Udziału w testach i ankietach ewaluacyjnych, oceniających proces 
dydaktyczny, organizacyjny realizowanych form wsparcia. 
e/Poddania się ocenie poziomu swojej wiedzy i posiadanych umiejętności  z 
danego zakresu przedmiotowego. 
f/Informowania o zmianie danych osobowych. 
 
3. Warunki i zasady studiów określa Regulamin Studiów Wyższej Szkoły 
Menedżerskiej z dnia 27 czerwca 2019 r. (dostępny  na stronie Uczelni). 
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                                                             §5 
                                        Postanowienia końcowe 
 
1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2020 r. i obowiązuje przez cały okres 
realizacji Projektu. 
2. Treść regulaminu wraz z wzorami dokumentacji znajduje się w Biurze Projektu 
oraz na stronie: www.wsm.warszawa.pl/projekty. 
3. Regulamin może ulec zmianie. Każdorazowa zmiana treści wymaga formy 
pisemnej w postaci aneksu. 
4. Wyższa Szkoła Menedżerska zastrzega sobie prawo do decydowania w 
sprawach nieobjętych Regulaminem oraz w sytuacjach spornych. 
5. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia należy zgłaszać do Biura Projektu: 
a/telefonicznie 510 193 703        22/590 07 76 
b/pocztą elektroniczną na adres: marek.salwowski@wsm.warszawa.pl 
6.Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:  
- formularz zgłoszeniowy  (załącznik A/IN) 
-deklaracja uczestnictwa (załącznik B/IN) 
- kwestionariusz osobowy (załącznik C/IN) 
-oświadczenie uczestnika projektu (załącznik D/IN) 
7.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Procedury Rekrutacyjnej 
obowiązują przepisy prawa powszechnego oraz wewnętrzne akty prawne 
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. 
8. Regulamin Procedury Rekrutacyjnej wchodzi w życie z dniem 1.04.2020 r. i 
obowiązuje przez cały czas trwania Projektu tj. do 30.09.2023 r. 

http://wsm.warszawa.pl/projekty/
mailto:marek.salwowski@wsm.warszawa.pl

