
Zasady i warunki rekrutacji w projekcie 

Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji 
Pracowników Instytucji Wspomagania 



Dla przypomnienia

• Projekt „Mazowiecka  Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników 
Instytucji Wspomagania” będzie realizowany w ramach II. Osi 
Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki 
i edukacji, 

• Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty – projekty konkursowe, 
wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

• Projekt będzie współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego

• Czas realizacji: od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. 



Kto może być uczestnikiem projektu?
Uczestnikami Projektu MARKPIW mogą być wyłącznie:

• pracownicy publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia 
nauczycieli (PDN),

• pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-
pedagogicznych (PPP),

• pracownicy bibliotek pedagogicznych (BP),

• doradcy metodyczni,

• indywidualni specjaliści i trenerzy (osoby świadczące usługi 
szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, które mają 
potwierdzoną współpracę, z co najmniej jedną z instytucji systemu 
wspomagania: BP, PDN, PPP bądź deklarują nawiązanie takiej 
współpracy). 



Kto nie może być uczestnikiem projektu?
Wykluczenia osób indywidulanych z działań w projekcie

Beneficjentami projektu MARKPIW nie mogą być osoby, które uczestniczyły lub uczestniczą

w wymienionych poniżej projektach:

• w projekcie pozakonkursowym ORE: Zwiększenie skuteczności działań pracowników 
systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji 
kluczowych,

• w innych projektach realizowanych w ramach przedmiotowego konkursu: Szkolenie 
i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z 
zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy
…., oznacza to, że nie można wziąć udziału w projekcie MARKPIW jeśli uczestniczy się 
w analogicznym projekcie realizowanym przez inny podmiot, instytucję, organizację,

• wyłonionych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/16 
Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów 
prowadzących oraz trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych 
do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw 
oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.



Kto nie może być uczestnikiem projektu?
Wykluczenia szkól/przedszkoli/placówek z działań w projekcie

Wspomaganie nie może być realizowane w szkołach/przedszkolach/placówkach, 
które zostały objęte wsparciem w zakresie wspomagania w ramach projektów 
pozakonkursowych ORE oraz projektów konkursowych realizowanych w Działaniu 
2.10 PO WER dotyczących:

• szkolenia i doradztwa dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły 
i organów prowadzących oraz trenerów,

• wsparcia tworzenia szkół ćwiczeń,
• szkolenia i doradztwa dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry 

JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych 
w procesie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów.



W ramach Projektu MARKPIW realizowane będą 
zadania:

• Doskonalenie pracowników instytucji wspomagania 
i trenerów indywidualnych z nimi współpracujących.

• Przeprowadzenie procesu wspomagania 
szkół/przedszkoli/placówek.

• Doradztwo indywidualne i sieci tematyczne dla 
uczestników szkoleń. 



Zgody wymagane w projekcie   

Pracownik Instytucji Wspomagania w zakresie przeprowadzenia procesu 
wspomagania musi posiadać dwie pisemne zgody:

Pierwsza zgoda

• zgodę dyrektora placówki, w której jest zatrudniony w ramach stosunku 
pracy lub umowy cywilno-prawnej,

Druga zgoda

• zgodę dyrektora szkoły/przedszkola/placówki, w której będzie realizować 
proces wspomagania; 

Zgodnie z wytycznymi proces wspomagania szkoły/przedszkola/placówki nie może być
finansowany ze środków w ramach projektów PO WER.



Zgody wymagane w projekcie   

Indywidualny specjalista, trener (osoba świadcząca usługi szkoleniowe i 
doradcze w obszarze oświaty) w zakresie przeprowadzenia procesu 
wspomagania musi posiadać dwie pisemne zgody:

Pierwsza zgoda

• zgodę dyrektora instytucji systemu wspomagania, z którą ma 
potwierdzoną współpracę bądź deklaruje nawiązanie takiej współpracy, 

Druga zgoda

• zgodę dyrektora szkoły/przedszkola/placówki, w której będzie realizować 
proces wspomagania; 

Zgodnie z wytycznymi proces wspomagania szkoły/przedszkola/placówki nie może być
finansowany ze środków w ramach projektów PO WER.



Zgody wymagane w projekcie   
Indywidualny nauczyciel/ dyrektor przedszkola/szkoły/placówki

w zakresie przeprowadzenia procesu wspomagania musi posiadać dwie 
pisemne zgody i jedno potwierdzenie:

Pierwsza zgoda

• zgodę dyrektora swojej szkoły/przedszkola/placówki w której jest 
zatrudniony/ Organu Prowadzącego

Druga zgoda

• zgodę dyrektora szkoły/przedszkola/placówki, w której będzie realizować 
proces wspomagania; 

Potwierdzenie 

• potwierdzenie współpracy/deklaracji współpracy  z placówką systemu 
wspomagania podpisane przez dyrektora takiej placówki

W sytuacji, gdy uczestnik/uczestniczka zgłaszający/a się do projektu jest nauczycielem zatrudnionym w przedszkolu/ szkole/ 
placówce, przedstawia zgodę wypełnioną przez swojego dyrektora 

W sytuacji, gdy uczestnik/uczestniczka zgłaszający/a się do projektu pełni funkcję dyrektora szkoły/przedszkola/placówki, 
przedstawia zgodę wypełnioną przez Organ Prowadzący.



Wymagania i zobowiązania uczestników projektu 
W zakresie doskonalenia w ramach wybranej jednej kompetencji kluczowej uczniów 
uczestnik Projektu MARKPIW zobowiązuje się do:

• udziału w szkoleniu przewidzianym w ramach projektu,

• 85% obecności na zajęciach stacjonarnych,
• zaliczenia wszystkich modułów e-learningowych – wykonanie zadań zgodnie 

z programem z każdego modułu.

W zakresie przeprowadzenia procesu wspomagania uczestnik projektu musi posiadać 
pisemne zgody/potwierdzenia: dyrektora placówki w której jest zatrudniony lub z 
którą współpracuje

W zakresie przeprowadzenia procesu wspomagania w wybranym/ej 
przedszkolu/szkole/ placówce uczestnik Projektu MARKPIW zobowiązuje się do:

• pozyskania szkoły/przedszkola/placówki do przeprowadzenia procesu 
wspomagania, 

• przeprowadzenia w niej/nim procesu wspomagania, trwającego min. 7 miesięcy 
w wybranym/ej przez siebie przedszkolu/szkole/placówce



Wymagania i zobowiązania uczestników projektu 
W zakresie udziału w doradztwie indywidualnym i wybranej sieci tematycznej 
uczestnik Projektu MARKPIW zobowiązuje się do:

• udziału w indywidualnych i grupowych spotkaniach konsultacyjnych prowadzonych 
przez MSCDN – realizatora Projektu MARKPIW, w wymiarze 25 godzin, w tym 4 
godziny wizyty w szkole/przedszkolu/placówce. Doradztwo w projekcie będzie 
prowadzone we wszystkich Wydziałach MSCDN;

• udziału w sieci współpracy i samokształcenia w zakresie wybranej kompetencji 
kluczowej uczniów;

• współpracy z doradcą MSCDN i koordynatorem sieci MSCDN w zakresie 
świadczenia wspomagania, w wybranym/ej przez siebie 
przedszkolu/szkole/placówce - usługi doradcze dla uczestnika Projektu MARKPIW 
będą świadczone we wszystkich Wydziałach MSCDN oraz 
w przedszkolach/szkołach/placówkach objętych procesem wspomagania w ramach 
projektu



Kryteriami zakwalifikowania do Projektu 
MARKPIW są: 
• poprawnie wypełniona w formie elektronicznej oraz dostarczona w wersji 

papierowej do biura Projektu MARKPIW: MSCDN, ul. Świętojerska 9, 00 –
236 Warszawa,. 105 I piętro dokumentacja zgłoszeniowa określona w § 8 
niniejszego regulaminu,

• kolejność zgłoszeń,
• wypełniony elektroniczny Kwestionariusz diagnostyczny dotyczący wiedzy 

i doświadczenia uczestników w zakresie wspomagania 
przedszkoli/szkół/placówek

• spełnienie przez osoby zgłaszające się wymagań i zobowiązań określonych 
w § 3 pkt.1 i §7 Regulaminu rekrutacji …

• Listy osób zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych kursach 
doskonalących I cyklu zostaną ogłoszone 9 lipca 2018 r. na stronach 
Wydziałów MSCDN.  



Rekrutacja – daty, pakiet dokumentów 

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

a) Cykl 1. – od 30 maja do 30 czerwca 2018 r. 

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

Wszystkie wzory dokumentów wymienione w § 8 Regulaminu są dostępne na 
stronie głównej MSCDN: http:// www.mscdn.pl/ oraz na stronach Wydziałów: 
http://ciechanow.mscdn.pl/, http://www.ostroleka.mscdn.pl/, 
http://www.plock.mscdn.pl/, http://www.radom.mscdn.pl/, 
http://www.siedlce.mscdn.pl/, www.warszawa.mscdn.pl, w zakładce z logiem 
projektu MARKPIW.

http://centrum.mscdn.pl/


Rekrutacja – daty, pakiet dokumentów 
Rekrutacja zaplanowana jest w terminie: 

od 30 maja do 30 czerwca 2018 r. tylko dla Cyklu I. 

W pakiet dokumentów rekrutacyjnych wchodzą:

Regulamin rekrutacji do projektu Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji…   

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

• Załącznik 2 - Deklaracja uczestnika Projektu MARKPIW. (do wypełnienia tylko w 
formie papierowej)

• Załącznik 3 – Zgoda dyrektora placówki doskonalenia, w której zatrudniony jest 
uczestnik/uczestniczka projektu MARKPIW (do wypełnienia tylko w wersji 
papierowej).

• Załącznik 4 - Zgoda dyrektora szkoły/przedszkola/placówki dotycząca 
zorganizowania procesu wspomagania (do wypełnienia tylko w wersji papierowej).

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

https://warszawa.mscdn.pl/projekt-markpiw/karta-zgloszenia-do-markpiw
https://warszawa.mscdn.pl/projekt-markpiw/karta-zgloszenia-do-markpiw
https://warszawa.mscdn.pl/projekt-markpiw/karta-zgloszenia-do-markpiw
https://warszawa.mscdn.pl/projekt-markpiw/karta-zgloszenia-do-markpiw


Co wyróżnia projekt MARKPIW na tle 
podobnych projektów?

• Każdy uczestnik projektu otrzyma: zaświadczenie 
o ukończeniu 96-godzinnego szkolenia z informacją
potwierdzającą przeprowadzenie procesu
wspomagania w szkole. 

• Będzie to udokumentowaniem przygotowania 
teoretycznego i praktycznego uczestników do 
prowadzenia procesu wspomagania. Wspomaganie 
szkoły/przedszkola/placówki będzie potraktowane 
jako praktyka.



Co wyróżnia projekt MARKPIW na tle 
podobnych projektów?
• W projekcie zapewniamy usługi doradcze dla każdego 

uczestnika projektu, które będą świadczone we 
wszystkich Wydziałach MSCDN.

• Każdy uczestnik w procesie doradztwa indywidualnego 
skorzysta ze wsparcia w szkole, w której realizuje proces 
wspomagania.

• Do dyspozycji uczestnika jest również kadra MSCDN 
niezaangażowana bezpośrednio w realizację projektu –
specjaliści, których kompetencje mogą być potrzebne 
w procesie wspomagania szkoły.  



Co wyróżnia projekt MARKPIW na tle 
podobnych projektów?
• Projekt będzie realizowany równolegle do działań 

podejmowanych przez MEN w obszarze Zintegrowanych 
Ram Kwalifikacji; 

• Przygotuje uczestników do ubiegania się o certyfikat 
w zakresie jednej z kwalifikacji cząstkowych wchodzących 
w zakres kwalifikacji „trener oświaty”. 

• Uczestnicy na zakończenie każdego Cyklu poddadzą się 
walidacji w zakresie kompetencji cząstkowej 
„wspomaganie szkoły”. 



Co wyróżnia projekt MARKPIW na tle 
podobnych projektów?

Projekt MARKPIW może być traktowany jako wstęp do 
pełnienia roli doradcy metodycznego:

• deklarowanie i nawiązanie współpracy np. z placówką 
doskonalenia nauczycieli,

• doskonalenie, w czasie szkoleń, kompetencji ważnych w 
pełnieniu roli doradcy metodycznego,

• poznanie kultury organizacji instytucji wspomagania, 
zakresu i rodzaju zadań tych placówek. 

•



Informacje o projekcie MARKPIW

Koordynatorka projektu

Ewa Lubczyńska, tel. 510 932 783

e-mail  ewa.lubczynska@mscdn.edu.pl

Asystentka w projekcie

Beata Gembarowska, tel. 519 836 024

beata.gembarowska@msdcn.edu.pl



Dziękuję za uwagę i zapraszam do udziału w projekcie 

MARKPIW 

Najtrudniejsze jest zdecydowanie się na działanie. 
Reszta to już tylko kwestia wytrwałości.

[Amelia Earhart]


