Z A R Z Ą D Z E N I E NR 31/ZEAO / 09
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY
z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udziału w projekcie „Nauczyciel
uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego
województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki – Działanie 9.4 „ Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz.1441
i Nr 175, poz.1467, z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr
138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458)
w związku z § 9 ust.1 lit. a Umowy współpracy zawartej 28 października 2008 r. w Toruniu
w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Nauczyciel uczący się – podniesienie
kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 20082009” wdraŜanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie – 9.4
„Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się Regulamin określający zasady udziału w projekcie „Nauczyciel uczący
się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa
toruńskiego w latach 2008 i 2009”, stanowiący załącznik do zarządzenia.
2. Projekt, o którym mowa w ust. 1 realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry
systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i finansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, budŜetu państwa oraz budŜetu jednostek samorządu
terytorialnego.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Zespołu Ekonomiczno –
Administracyjnemu Oświaty.
§

3.

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta
(-) mgr Jerzy Czerwiński

REGULAMIN OKRESLAJĄCY ZASADY UDZIAŁU
w Projektu: „Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty
z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
− Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”

1. Projekt winien być realizowany w okresie od 01.12.2008 r. do 02.10.2009 r.
2. Beneficjentów Ostatecznych Projektu stanowią kadry systemu oświaty – nauczyciele oraz
kadry administracyjne zatrudnione w jednostkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miasto ChełmŜa.
3. Beneficjent Ostateczny (BO) po złoŜeniu wniosku o zakwalifikowanie do udziału w
kursie, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy realizacji Projektu i oświadczenia o
wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4 do Umowy
realizacji Projektu) moŜe zostać zakwalifikowany do uczestnictwa w Projekcie. Po
zakwalifikowaniu i podpisaniu z Dyrektorem Umowy udzielenia wsparcia w ramach
Projektu, zobowiązany jest on uczestniczyć w Projekcie w sposób pełny i gwarantujący
osiągnięcie celów Projektu, w szczególności zaś zobowiązany jest do uczestnictwa w
zadeklarowanych wcześniej formach kształcenia, uzyskania potwierdzenia zdobytych
kwalifikacji oraz przedkładania do rozliczeń i kontroli wszelkich wymaganych
dokumentów – w tym w szczególności delegacji i biletów za dojazdy.
Zapisu na szkolenia odbywające się w terminach i miejscach zaproponowanych przez
instytucję szkoląca, BO dokonują, w uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły, indywidualnie
bądź za jego pośrednictwem.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub zaprzestania spełnienia załoŜeń określonych
w Projekcie Beneficjent Ostateczny pokrywa w całości koszty uczestnictwa w
kursie/szkoleniu, na podstawie ceny jednostkowej przyjętej dla Projektu.
4. Dyrektorzy szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto ChełmŜa, po
podpisaniu Umowy realizacji Projektu przeprowadzają, z uwzględnieniem potrzeb
dydaktycznych i kadrowych, rekrutację kadr systemu oświaty, zgodnie z zadeklarowanym
zapotrzebowaniem stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy realizacji Projektu. Wybór
kadr systemu oświaty leŜy wyłącznie w kompetencji Dyrektorów, mogą oni jednak

dokonywać w tym celu wszelkich niezbędnych konsultacji. Dyrektorzy podpisują z BO
Umowę udzielenia wsparcia w ramach Projektu, stanowiącą załącznik nr 4 do Umowy
realizacji Projektu. Dyrektorzy zobowiązani są do zapewnienia zgodności realizacji
Projektu z ww. zadeklarowanym zapotrzebowaniem, w szczególności zaś winni dbać o
jak najpełniejsze wykorzystanie przyznanych im środków.
5. Powiat Toruński przeprowadza, na podstawie rozpoznania potrzeb, nabór i wybór
instytucji

szkolących

oraz

przygotowuje

wszystkie

dokumenty

niezbędne

dla

prawidłowego zorganizowania i prowadzenia Projektu. Powiat prowadzi równieŜ obsługę
i rozliczenia Projektu dla swoich szkół. Na podstawie wniosku o zapłatę, stanowiącego
załącznik nr 2 do Umowy realizacji Projektu przedłoŜonego Gminie Miasto ChełmŜa
przez Dyrektora dokonuje się opłat za uczestnictwo BO
6. Wszystkie instytucje zaangaŜowane w Projekt oraz BO zobowiązani są do działań
promocyjnych Projektu.

