
 
 
 
 
 

Warszawa, 20.03.2019 

 
Aneks do 

Regulaminu rekrutacji do projektu  
Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji  

Pracowników Instytucji Wspomagania 
 

1) Zmianie ulegają zapisy w § 3 pkt 6 b i dotyczą miejsc realizacji szkoleń w Cyklu II. 
 

§ 3  
Przedmiot doskonalenia w Projekcie MARKPIW 

b) Cykl II – 2019 

Nazwa grupy szkoleniowej Etap edukacyjny Miejsce realizacji 

Wspomaganie przedszkoli w rozwijaniu 
kompetencji kluczowych dzieci. 

Wychowanie 
przedszkolne 

MSCDN Wydział w Warszawie 
ul. Świętojerska 9, 
00-236 Warszawa 

Rozwój kompetencji matematyczno-
przyrodniczych uczniów. 

II etap edukacyjny 
MSCDN Wydział w Warszawie 

ul. Świętojerska 9, 
00-236 Warszawa 

Rozwój kompetencji uczniów – 
porozumiewanie się w językach obcych 

II etap edukacyjny 
MSCDN Wydział w Płocku 

ul. Gałczyńskiego 26 
09-400 Płock 

Nauczanie przez eksperymentowanie, 
doświadczanie i inne metody 

 aktywizujące uczniów. 

II etap edukacyjny 
MSCDN Wydział w Warszawie 

ul. Świętojerska 9, 
00-236 Warszawa 

Wykorzystywanie nowoczesnych 
technologii w procesie  
nauczania/uczenia się 

I etap edukacyjny 
MSCDN Wydział w Warszawie 

ul. Świętojerska 9, 
00-236 Warszawa 

 
2) Zmianie ulegają zapisy w § 8  

§ 8 
Dokumenty zgłoszeniowe uczestnika Projektu MARKPIW 

1. Dokumenty rekrutacyjne zostały podzielone na 3 pakiety odnoszące się do różnych beneficjentów. 

2. Pakiet 1 – dla pracownika publicznej i niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli lub publicznej  
                  i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub biblioteki pedagogicznej lub doradcy 
                  metodycznego. 

a) W skład wymaganej dokumentacji wchodzi:  

 Załącznik 1- Karta zgłoszenia do Projektu MARKPIW (do wypełnienia w formie elektronicznej i papierowej).  

 Załącznik 2a - Deklaracja uczestnika Projektu MARKPIW - pracownika publicznej i niepublicznej placówki 
doskonalenia nauczycieli lub publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub biblioteki 
pedagogicznej lub doradcy metodycznego (do wypełnienia tylko w formie papierowej). 



 
 
 
 
 

 Załącznik 3a - Zgoda dyrektora instytucji wspomagania (publicznej i niepublicznej placówki doskonalenia 
nauczycieli lub publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub biblioteki 
pedagogicznej), w której zatrudniony jest uczestnik / uczestniczka projektu MARKPIW (do wypełnienia tylko 
w wersji papierowej). 

 Załącznik 4 - Zgoda dyrektora dotycząca zorganizowania wspomagania w szkole/przedszkolu/placówce  
(do wypełnienia tylko w wersji papierowej). 

 Załącznik 5 - Oświadczenie uczestnika Projektu MARKPIW dotyczące przetwarzania danych osobowych. 
(do wypełnienia tylko w wersji papierowej). 

3. Pakiet 2 – dla indywidualnego specjalisty, trenera (osób świadczących usługi szkoleniowe i doradcze  
                  w obszarze oświaty). 

a) W skład wymaganej dokumentacji wchodzi:  

 Załącznik 1 - Karta zgłoszenia do Projektu MARKPIW (do wypełnienia w formie elektronicznej i papierowej).  

 Załącznik 2b - Deklaracja uczestnika Projektu MARKPIW - indywidualnego specjalisty, trenera, osób 
świadczących usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty (do wypełnienia tylko w formie 
papierowej). 

 Załącznik 3b - Zgoda dyrektora instytucji systemu wspomagania, z którą indywidualny specjalista, trener 
ma potwierdzoną współpracę bądź deklaruje nawiązanie takiej współpracy. (do wypełnienia tylko w formie 
papierowej). 

 Załącznik 4  - Zgoda dyrektora dotycząca zorganizowania wspomagania w szkole/przedszkolu/placówce 
(do wypełnienia tylko w wersji papierowej). 

 Załącznik 5 - Oświadczenie uczestnika Projektu MARKPIW dotyczące przetwarzania danych osobowych. 
(do wypełnienia tylko w wersji papierowej). 

4. Pakiet 3 – dla indywidualnego nauczyciela / dyrektora przedszkola/szkoły/placówki 

a) W skład wymaganej dokumentacji wchodzi:  

 Załącznik 1 - Karta zgłoszenia do Projektu MARKPIW (do wypełnienia w formie elektronicznej i papierowej).  

 Załącznik 2c - Deklaracja uczestnika Projektu MARKPIW - indywidualnego nauczyciela / dyrektora 
przedszkola/szkoły/placówki (do wypełnienia tylko w formie papierowej). 

 Załącznik 3c - Zgoda organu prowadzącego lub dyrektora szkoły dla indywidualnego nauczyciela / 
dyrektora przedszkola/szkoły/placówki (do wypełnienia tylko w formie papierowej). 

 Załącznik 4  - Zgoda dyrektora dotycząca zorganizowania wspomagania w szkole/przedszkolu/placówce 
(do wypełnienia tylko w wersji papierowej). 

 Załącznik 5 - Oświadczenie uczestnika Projektu MARKPIW dotyczące przetwarzania danych osobowych. 
(do wypełnienia tylko w wersji papierowej). 

 Załącznik 6 - Potwierdzenie dyrektora instytucji wspomagania (publicznej i niepublicznej placówki 
doskonalenia nauczycieli lub publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub biblioteki 
pedagogicznej), dla indywidualnego nauczyciela / dyrektora przedszkola/szkoły/placówki dotyczące 
deklaracji współpracy. 

 



 
 
 
 
 

5. Wszyscy beneficjenci muszą obowiązkowo wypełnić podczas rekrutacji: 

a) Elektroniczny Kwestionariusz diagnostyczny dotyczący wiedzy i doświadczenia uczestników  
w zakresie wspomagania przedszkoli/szkół/placówek. (do wypełnienia tylko w wersji elektronicznej) 

 
3) Zmianie ulegają zapisy w § 9 pkt 2b oraz pkt 8. 
 

§ 9 
Zasady rekrutacji 

2. Rekrutacja do Projektu MARKPIW odbywać się będzie w formie elektronicznej i tradycyjnej (papierowej) w 
dwóch cyklach: 

b) Cykl 2. – od  2 kwietnia do 30 czerwca 2019 r.  

      8. Informacja o zakwalifikowaniu do Projektu MARKPIW będzie przesłana odrębnym mailem w dniach 4 - 10 lipca 
2019r. 

 


