
 

 
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Regulamin rekrutacji szkół i przedszkoli do udziału  

w projekcie 

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” 

 

1.  Podmioty uprawnione do udziału w projekcie 

W projekcie mogą wziąć udział przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i szkoły 

ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół i przedszkoli publicznych. 

 

2. Kryteria, jakie musi spełnić podmiot, by został przyjęty do projektu 

Podmiot musi spełnić łącznie następujące kryteria: 

 Być szkołą/ przedszkolem uprawnionym do udziału (patrz pkt 1.) 

 Wypełnić poprawnie formularz zgłoszeniowy dostępny na www.szkolawspolpracy.pl do dnia 

15 września 2013 roku. 

 Otrzymać odpowiednią liczbę punktów, z deklaracji dotyczących planowanych działań 

rozwijających współpracę, przekazanych w formularzu zgłoszeniowym. Do projektu zostaną 

zaproszone szkoły i przedszkola z największą liczbą punktów, w liczbie określonej dla każdego 

województwa (patrz pkt. 3 Regulaminu). Liczba punktów dla danej szkoły/ przedszkola jest 

sumą wszystkich odpowiedzi „tak”. (Punktacja dla poszczególnych odpowiedzi znajduje się w 

pkt.5 niniejszego regulaminu). 

 W przypadku identycznej liczby punktów o zaproszeniu do udziału w projekcie, będzie 

decydowała kolejność zgłoszenia. 

 

3. Liczba podmiotów uprawnionych do udziału w projekcie w podziale na typy podmiotów oraz 

lokalizację. 

W projekcie wezmą udział co najmniej 1034 podmioty, w tym: 

 Przedszkola: 101 (10%) 

 Szkoły podstawowe 450 (43%) 

 Gimnazja 410 (40%) 

 Szkoły ponadgimnazjalne 73 (7%) 

Na podstawie danych dotyczących liczby podmiotów w podziale na województwa według SIO z 

30.09.2012 r. i podanemu w nim procentowemu udziałowi podmiotów w danym województwie, 

wyliczono liczbę podmiotów, jakie wezmą udział w projekcie w poszczególnych województwach.   

 

http://www.szkolawspolpracy.pl/
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Województwo  

(liczba podmiotów w 

sumie) 

Typ podmiotu 
Liczba podmiotów 

danego typu 

 

Liczba 

podmiotów 

rezerwowych 

dolnośląskie - 66 

przedszkola 7 1 

szkoły podstawowe 28 3 

gimnazja 26 3 

szkoły ponadgimnazjalne 5 1 

kujawsko-pomorskie - 54 

przedszkola 5 1 

szkoły podstawowe 23 2 

gimnazja 22 2 

szkoły ponadgimnazjalne 4 1 

lubelskie - 71 

przedszkola 6 1 

szkoły podstawowe 32 3 

gimnazja 28 3 

szkoły ponadgimnazjalne 5 1 

lubuskie - 26 

przedszkola 3 1 

szkoły podstawowe 11 1 

gimnazja 10 1 

szkoły ponadgimnazjalne 2 1 

łódzkie - 63 

przedszkola 6 1 

szkoły podstawowe 28 3 

gimnazja 25 3 

szkoły ponadgimnazjalne 4 0 

 

małopolskie - 103 

przedszkola 10 1 

szkoły podstawowe 45 5 
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 gimnazja 41 4 

szkoły ponadgimnazjalne 7 1 

mazowieckie - 146 

przedszkola 14 1 

szkoły podstawowe 65 7 

gimnazja 57 6 

szkoły ponadgimnazjalne 10 1 

opolskie - 26 

przedszkola 3 1 

szkoły podstawowe 11 1 

gimnazja 10 1 

szkoły ponadgimnazjalne 2 1 

podkarpackie - 76 

przedszkola 7 1 

szkoły podstawowe 34 3 

gimnazja 30 3 

szkoły ponadgimnazjalne 5 1 

podlaskie -33 

przedszkola 3 1 

szkoły podstawowe 15 2 

gimnazja 13 1 

szkoły ponadgimnazjalne 2 1 

pomorskie - 59 

przedszkola 6 1 

szkoły podstawowe 25 3 

gimnazja 24 2 

szkoły ponadgimnazjalne 4 1 

śląskie - 98 

przedszkola 10 1 

szkoły podstawowe 42 4 

gimnazja 39 4 

szkoły ponadgimnazjalne 7 1 



 

 
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

świętokrzyskie - 39 

przedszkola 4 1 

szkoły podstawowe 16 2 

gimnazja 16 2 

szkoły ponadgimnazjalne 3 1 

warmińsko-mazurskie- 40 

przedszkola 4 1 

szkoły podstawowe 17 2 

gimnazja 16 2 

szkoły ponadgimnazjalne 3 1 

wielkopolskie - 93 

przedszkola 9 1 

szkoły podstawowe 40 4 

gimnazja 37 4 

szkoły ponadgimnazjalne 7 1 

zachodniopomorskie - 41 

przedszkola 4 1 

szkoły podstawowe 18 2 

gimnazja 16 2 

szkoły ponadgimnazjalne 3 1 

 

4. Sposób kwalifikowania podmiotów do udziału w projekcie. 

 

Zgłoszenia szkół i przedszkoli 

 Szkołę/ Przedszkole zgłasza dyrektor. 

 Podmioty zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są wypełnić formularz 

zgłoszeniowy do udziału w projekcie, dostępny na www.szkolawspolpracy.pl. Formularz jest 

dostępny do 15 września 2013. 

 Formularz należy wypełnić online.  

 

Ogłoszenie listy rankingowej szkół i przedszkoli zgłoszonych do projektu 

 Zostanie opracowana lista rankingowa podmiotów w podziale na typy (przedszkola, szkoły 

podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) oraz województwa wraz z podaną liczbą 

zgromadzonych punktów. Do projektu zostaną zaproszone podmioty z największą liczbą 

punktów, jednocześnie wyczerpujące pulę podmiotów przeznaczoną dla danego 

województwa i podmiotów danego typu.  

http://www.szkolawspolpracy.pl/
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 Lista rankingowa będzie zawierała listę rezerwową podmiotów, które w przypadku wycofania 

się podmiotu z wyższą liczbą punktów, zostaną zaproszone do udziału w projekcie. 

 Lista rankingowa z podziałem na województwa zostanie opublikowana na stronie 

www.szkolawspolpracy.pl do dnia 22 września 2013 roku. 

 

Przesyłanie dokumentacji zgłoszeniowej przez podmioty zakwalifikowane do udziału w 

projekcie 

 Podmioty, zakwalifikowane do udziału w projekcie, otrzymają email z prośbą o wypełnienie, 

podpisanie i odesłanie pocztą porozumienia o współpracy (w załączeniu) wraz z listem 

intencyjnym podpisanym przez organ prowadzący podmiot do odpowiedniego, 

wojewódzkiego ośrodka FRDL w wyznaczonym terminie. 

 E-mail zostanie wysłany na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. 

 Podmioty, które tego nie uczynią w wyznaczonym terminie, zostaną powiadomione drogą 

elektroniczną o usunięciu ich z listy zakwalifikowanych do projektu, a na ich miejsce zostaną 

zaproszone kolejne pod względem punktacji i daty wypełnienia formularza podmioty z listy 

rankingowej. 

 Ostateczna lista podmiotów, zakwalifikowanych do udziału w projekcie, powstanie po 

skompletowaniu porozumień o współpracy i zostanie opublikowana na stronie 

www.szkolawspolpracy.pl do dnia 1 października 2013. 

 W terminie do 15 października 2013 roku podmioty zakwalifikowane do projektu 

przedstawiają, zgodnie z zapisami porozumienia o współpracy: 

o W przypadku szkół członków 6RUN – szkolnych „szóstek” składających się z 2 

przedstawicieli nauczycieli (w tym dyrektora szkoły), 2 uczniów i 2 rodziców, 

o W przypadku przedszkoli członków 4RN – przedszkolnych „czwórek” składających się 

z 2 przedstawicieli nauczycieli (w tym dyrektora) i 2 rodziców.  

Zgłoszenie to będzie zawierało dane tychże osób wraz z protokółami ich wyboru z 

posiedzeń rady rodziców (jeśli istnieje), samorządu uczniowskiego, rady pedagogicznej. 

 

5. Sposób naliczania punktów w formularzu rekrutacyjnym 

 

5.1 szkoły 

 Punktacja będzie naliczana na podstawie, odpowiedzi na pytania zawarte w poniższych 

tabelkach, umieszczonych w formularzu rekrutacyjnym. 

 Punkty będą naliczane za odpowiedź „tak” w liczbie zależnej od pytania, a podanej  poniższej 

tabelce. 

 Odpowiedzi „nie” będą otrzymywały 0 punktów.   

 

 Do projektu zostaną zaproszone te podmioty, które uzyskają najwyższą sumę punktów  

w swoim województwie, na podstawie udzielonych odpowiedzi twierdzących, dotyczących 

gotowości  

do podjęcia współpracy w następujących obszarach.  

 W przypadku takiej samej liczby punktów, o przyjęciu podmiotów będzie decydowała 

kolejność zgłoszeń. 

 

http://www.szkolawspolpracy.pl/
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W naszej szkole chcielibyśmy wzmocnić współpracę poprzez: 

Pytanie:  Liczba 

punktów 

za 

odpowiedź 

„tak” 

Organizowanie wspólnych spotkań Rady Rodziców/ rodziców i 

Reprezentacji Samorządu Uczniowskiego  

Tak/ Nie 4 

Regularne (nie rzadziej niż raz na 2 miesiące) spotkania Dyrekcji z 

Reprezentacją Samorządu Uczniowskiego  

Tak/ Nie 4 

Regularne (nie rzadziej niż raz na 2 miesiące) spotkania Dyrekcji z 

Reprezentacją Rady Rodziców/ rodziców 

Tak/ Nie 4 

Wspólne wypracowywanie przez uczniów, rodziców i nauczycieli grafiku i 

tematyki zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów (poza 

lekcjami) 

Tak/ Nie 4 

Opiniowanie przez uczniów udziału w dodatkowych akcjach, programach w 

które włącza się szkoła  

Tak/ Nie 2 

Opiniowanie przez uczniów wyglądu sal lekcyjnych i korytarzy Tak/ Nie 2 

Wyłonienie wspólnej reprezentacji wszystkich organów szkoły (Powołanie 

Rady Szkoły)  

Tak/ Nie 5 

 
 

W naszej szkole chcielibyśmy, żeby istniała  współpraca nauczycieli, rodziców  

i uczniów w następujących obszarach pracy szkoły: 

Pytanie:  Liczba 

punktów 

za „tak” 

Nauczanie: rodzice wspierają nauczycieli w pracy dydaktycznej 

(wspomagają na lekcjach, dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym 

itp.) 

Tak/ Nie 4 

Nauczanie: uczniowie wspierają nauczycieli w pracy dydaktycznej poprzez 

edukację rówieśniczą 

Tak/ Nie 4 

Organizacja imprez szkolnych (otwarty dzień szkoły, pikniki rodzinne itp.) Tak/ Nie 2 

Wybór metod oceniania uczniów na wybranych lekcjach (Chodzi tu o 
uczestniczenie w doborze metod oceniania do poszczególnych 

Tak/ Nie 5 
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przedmiotów, w danej klasie i w danym roku.) 

Wybór metod nauczania stosowanych na wybranych lekcjach (chodzi tu o 

wybór metod takich jak: praca w grupach, dyskusje, formy prac domowych 

itp.) 

Tak/ Nie 5 

Żywienie uczniów i uczennic na terenie szkoły (menu stołówki, asortyment 

w sklepiku, przerwy na posiłki itp.) 

Tak/ Nie 3 

Bezpieczeństwo w szkole (m.in. wspólna diagnoza zagrożeń, poszukiwanie 

optymalnych metod zwiększania bezpieczeństwa i współpraca w zakresie 

ich wdrażania) 

Tak/ Nie 4 

Organizacja pracy szkoły (godziny rozpoczynania zajęć, długość przerw itp.) Tak/ Nie 4 

Koncepcja promocji szkoły na zewnątrz Tak/ Nie 1 

 

5.2 Przedszkola 
 

 Punktacja będzie naliczana na podstawie, odpowiedzi na pytania zawarte w poniższej tabeli, 

umieszczonej w formularzu rekrutacyjnym. 

 Punkty będą naliczane za odpowiedź „tak” w liczbie zależnej od pytania, a podanej  poniższej 

tabelce. 

 Odpowiedzi „nie” będą otrzymywały 0 punktów.   

 Do projektu zostaną zaproszone te podmioty, które uzyskają najwyższą sumę punktów  

w swoim województwie, na podstawie udzielonych odpowiedzi twierdzących, dotyczących 

gotowości  

do podjęcia współpracy w następujących obszarach.  

 W przypadku takiej samej liczby punktów, o przyjęciu podmiotów będzie decydowała 

kolejność zgłoszeń. 

 

W naszym przedszkolu chcielibyśmy wzmocnić współpracę poprzez następujące działania: 

Pytanie:  Liczba 

punktów 

za 

odpowiedź 

„tak” 

Organizowanie wspólnych spotkań Rady Rodziców i przedszkolaków  Tak/ Nie 4 

Regularne (nie rzadziej niż raz na 2 miesiące) spotkania Dyrekcji z 

Reprezentacją Rady Rodziców/ rodziców 

Tak/ Nie 4 

Opiniowanie przez rodziców udziału w dodatkowych akcjach, programach Tak/ Nie 3 
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w które włącza się przedszkole  

Opiniowanie przez przedszkolaków udziału w dodatkowych akcjach, 

programach w które włącza się przedszkole  

Tak/ Nie 5 

Opiniowanie przez przedszkolaków wyglądu sal, korytarzy, ogrodu Tak/ Nie 3 

Opiniowanie przez przedszkolaków zakupu nowych zabawek Tak/ Nie 4 

Rodzice wspierają nauczycieli w pracy dydaktycznej (wspomagają na 

zajęciach, dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym itp.) 

Tak/ Nie 5 

Wspólne planowanie i organizowanie wraz z rodzicami i przedszkolakami 

imprez przedszkolnych 

Tak/ Nie 2 

Rodzice aktywnie uczestniczą w wyborze realizatorów zajęć dodatkowych Tak/ Nie 4 

Rodzice i przedszkolaki opiniują menu przedszkolne Tak/ Nie 3 

Rodzice opiniują organizację pracy przedszkola (godziny rozpoczynania 

zajęć, zasady korzystania szatni, obecności rodziców na terenie 

przedszkola.) 

Tak/ Nie 4 

 

 

 


