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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: 
„ERGONOMIA PRACY NAUCZYCIELI ŚREMSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH”, realizowanym w ramach Poddziałania 6.6.1 

Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne  
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 

 
Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w 
projekcie „Ergonomia pracy nauczycieli śremskich szkół podstawowych” realizowanym w ramach 
Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania 
prozdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

Projekt realizowany jest przez firmę AKADEMIA SŁOŃCA Krzysztof Frąszczak z siedzibą w 
Poznaniu (61-575), ul. Św. Czesława 8/13. 

Użyte w Regulaminie pojęcia i skróty oznaczają: 

BENEFICJENT – Akademia Słońca Krzysztof Frąszczak, z siedzibą w Poznaniu (61-575), ul. Św. Czesława 
8/13, 

PROJEKT – wyłoniony do dofinansowania Projekt nr RPWP.06.06.01-30-0002/19 

BIURO PROJEKTU – ul. Św. Czesława 8/13, 61-575 Poznań 

KIEROWNIK PROJEKTU - Aleksandra Frąszczak tel. 530 200 269 

KOORDYNATOR PROJEKTU – Patryk Piwko tel. 574 339 577 

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU -  www.akademia-slonca.pl, zakładka PROJEKTY UNIJNE 

PLACÓWKA – szkoła podstawowa/przedszkole biorące udział w Projekcie 

KOORDYNATOR SZKOLNY/PRZEDSZKOLNY – wyznaczona osoba w danej placówce, której rolą jest 
koordynacja form wsparcia 

UCZESTNIK PROJEKTU – nauczyciel/ka zatrudniony w jednej z wymienionych w § 1 placówce 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Projekt realizowany jest w następujących placówkach: 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Śremie 
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Śremie 
3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Śremie 
4. Szkoła Podstawowa nr 5 w Śremie 
5. Szkoła Podstawowa nr 6 w Śremie 
6. Szkoła Podstawowa im. Chłapowskiego w Bodzyniewie 
7. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
8. Szkoła Podstawowa w Nochowie 
9. Szkoła Podstawowa w Pyszącej 
10. Szkoła Podstawowa w Zbrudzewie 
11. Szkoła Podstawowa w Krzyżanowie 
12.  Przedszkole nr 2 „Słoneczna Gromada” w Śremie 
13.  Przedszkole nr 3 „Jarzębinka” w Śremie 
14.  Przedszkole nr 5 „Mali Przyrodnicy” w Śremie 
15. Przedszkole nr 7 „Janka Wędrowniczka” w Śremie 
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2. Projekt finansowany jest z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014 – 2020, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

3. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 
4. Projekt skierowany jest do nauczycieli/ek uczących w w/w szkołach podstawowych i 

przedszkolach. 
5. Projekt uwzględnia zasadę równości szans, w tym równości płci oraz zasad 

niedyskryminacji. 
6. Udział we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach Projektu jest 

dobrowolny i bezpłatny. 
7. Rekrutacja do Projektu rozpocznie się w marcu 2020 r i trwać będzie do października 

2021 r. 
8. Informacje o zasadach i czasie rekrutacji ogłoszone zostaną podczas spotkań 

informacyjnych organizowanych w powyższych szkołach podstawowych, na stronach 
internetowych szkół (jeśli takie posiadają) oraz umieszczone na tablicach informacyjnych 
w w/w szkołach.  

9. W każdej ze szkół podstawowych/przedszkoli biorących udział w Projekcie wyznaczony 
zostanie szkolny Koordynator. Kontakt do szkolnego Koordynatora zostanie przekazany 
wszystkim Uczestniczkom/Uczestnikom z danej placówki. 

§ 2. Uczestnicy Projektu 

1. Uczestnikami Projektu są nauczyciele/ki ze szkół podstawowych i przedszkoli 
wymienionych w § 1. 

2. Udział w Projekcie odbywa się na zasadzie dobrowolności Uczestników, którzy z własnej 
inicjatywy są zainteresowani poprawą swojej sytuacji zdrowotnej. 

3. W Projekcie przewiduje się udział 374 nauczycieli/ek, którzy poprzez udział w 
Projekcie i formach wsparcia proponowanych w Projekcie znacząco poprawią swój stan 
zdrowia, co przełoży się na poprawę jakości pracy w poszczególnych placówkach. 
Ponadto, w ramach Projektu, poszczególne placówki zostaną doposażone w sprzęt 
poprawiający ergonomię pracy nauczycieli.  

§ 3. Formy wsparcia przewidziane w Projekcie 

W ramach Projektu realizowane będą grupowe i indywidualne formy wsparcia dla 
nauczycieli/ek. Poszczególne formy wsparcia będą realizowane w miejscu pracy nauczycieli/ek 
i zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Koordynatora szkolnego. 

Wsparcie grupowe przewidziane dla nauczycieli/ek w każdej z placówek biorących udział w 
projekcie: 

1. Udział w dwóch 2-godzinnych szkoleniach w zakresie ergonomii pracy w szkole. 
2. Udział w konsultacjach grupowych organizowanych w danej placówce, poświęconych 

poprawie indywidualnej sytuacji każdego z nauczycieli/ek poprzez prezentację zasad 
odpowiedniego przygotowania stanowiska pracy, przeciwdziałania dysfunkcjom 
wzroku i słuchu, zachowania poprawnej postawy podczas stania/siedzenia. 
Specjalista/tka pomoże dopasować krzesło, oświetlenie, podpowie, jak złagodzić 
reakcje na hałas i warunki stresogenne.  
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Wsparcie indywidualne przewidziane dla nauczycieli/ek w każdej z placówek biorących udział 
w projekcie: 

1. Indywidualne spotkania terapeutyczne z fizjoterapeutą (8 spotkań 30-minutowych dla 
każdego Uczestnika Projektu). 

2. Wsparcie psychologiczne (do 2 godzin indywidualnych spotkań z psychologiem dla 
każdego Uczestnika Projektu). 

3. Indywidualne, specjalistyczne konsultacje z lekarzem specjalistą: laryngologiem/foniatrą 
lub okulistą lub ortopedą (2 spotkania dla każdego Uczestnika Projektu, realizowane na 
początku i na końcu Projektu). 

Ponadto, w ramach projektu każda placówka biorąca udział w Projekcie: 

1. Przejdzie pogłębioną analizę czynników niekorzystnych wraz z rekomendacjami i 
planem naprawczym. 

2. Kadra Zarządzająca (Dyrekcja) otrzyma doradztwo w zakresie ergonomii pracy. 
3. Każda z placówek biorących udział w Projekcie zostanie doposażona w zakresie 

wskazanym w planie naprawczym, opracowanym w ramach pogłębionej analizy 
czynników niekorzystnych. 

§ 4. Warunki udziału w Projekcie 

1. Kryterium formalnym udziału Uczestników w Projekcie jest zatrudnienie w szkołach 
podstawowych lub przedszkolach wymienionych w § 1. oraz zgłoszenie z własnej 
inicjatywy chęci uczestnictwa w Projekcie. 

2. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez Kandydata 
właściwych dokumentów, które będą dostępne on-line (na stronie internetowej Projektu), 
w Biurze Projektu, oraz w każdej z placówek biorących udział w Projekcie: 
a) Formularz Zgłoszeniowy wraz z załącznikami, 

3. Dokumenty, o których mowa w ust.2 muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem 
Uczestnika. 

4. Udział w Projekcie nie może być realizowany w ramach obowiązków zawodowych 
nauczycieli/ek, oraz w czasie ich pracy wynikającej z zatrudnienia w danej placówce.  
 

§ 5. Zasady rekrutacji 

1. Ocena Uczestników do Projektu przeprowadzona będzie na podstawie Formularzy 
Zgłoszeniowych, Deklaracji Uczestnictwa oraz Oświadczeń. 

2. Zespół Rekrutacyjny Beneficjenta weryfikuje dane zawarte w dokumentacji 
zgłoszeniowej pod kątem spełnienia kryterium formalnego udziału w Projekcie. 

3. Przy rekrutacji będzie stosowana zasada zachowania równych szans, także w zakresie 
zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

4. Zgodnie z założeniami Projektu Uczestnik zobowiązany jest brać udział w formach 
wsparcia zaplanowanych w ścieżce wsparcia w Projekcie, obejmującej możliwość 
dostępu do wszystkich form wsparcia opisanych w Projekcie.  
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§ 6. Obowiązki Uczestników Projektu 

1. Uczestnik Projektu ma obowiązek: 
a) Aktywnie uczestniczyć w formach wsparcia oferowanych w ramach Projektu, 
b) Systematycznie uczestniczyć w spotkaniach w ramach Projektu, zgodnie z ustalonym 

harmonogramem spotkań z fizjoterapeutą, psychologiem i lekarzami specjalistami. 
c) Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział w 

projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności na spotkaniach. 
d) Dotrzymywania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz w Deklaracji 

Uczestnictwa w Projekcie. 
e) Zapoznania się i przestrzegania treści niniejszego Regulaminu. 
f) Wypełnienia dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji 

Projektu. 
g) Każdorazowo potwierdzać swój udział we wszystkich formach wsparcia (grupowych 

i indywidualnych) własnoręcznym podpisem na listach obecności.  
2. Nieobecności dopuszczalne są jedynie w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej lub 

przypadku losowego. 
3. Uczestnik zakwalifikowany do uczestnictwa w Projekcie ma prawo zrezygnować z 

udziału w Projekcie w przypadkach uzasadnionych, potwierdzając ten fakt 
oświadczeniem złożonym na piśmie w Biurze Projektu. W przypadku rezygnacji z 
uczestnictwa w Projekcie, Uczestnik ma obowiązek przedstawić pisemne oświadczenie o 
powodach rezygnacji. 

4. Uczestnik ma obowiązek wypełniania wszelkich dokumentów związanych z realizacją 
Projektu, przestrzegania Regulaminu uczestnictwa, systematycznego uczęszczania na 
spotkania, udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie 
instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

5. Uczestnik po zakończeniu udziału we wszystkich formach wsparcia, w czasie do 4 
tygodni, przedłoży Beneficjentowi zaświadczenie od pracodawcy dot. kontynuacji 
zatrudnienia w placówce. W przypadku trudności z uzyskaniem w/w zaświadczenia 
Uczestnik może przedłożyć Beneficjentowi oświadczenie dot. zatrudnienia lub kopię 
umowy o pracę.  

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Beneficjent zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w niniejszym 
Regulaminie, w szczególności w zakresie zmian terminów. 

2. Beneficjent powiadomi Uczestników o wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków 
wsparcia i uczestnictwa w Projekcie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej bądź elektronicznej. Beneficjent zamieści również odpowiednie informacje 
na stronie internetowej Projektu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.04.2021 r. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Formularz zgłoszeniowy z załącznikiem - Oświadczenie Uczestnika Projektu RODO 


