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REGULAMIN REKRUTACJI 

do projektu pt. „Tutoring jako narzędzie wsparcia ucznia w dobie pandemii” 
Projekt realizuje Instytut Tutoringu Szkolnego (placówka Towarzystwa Edukacji Otwartej). 

 
Projekt finansowany jest z Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz 

inicjatyw obywatelskich 2022-23”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, 
realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.” 

 
 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do projektu pt. „Tutoring jako narzędzie 
wsparcia ucznia w dobie pandemii” realizowanego przez Instytut Tutoringu Szkolnego 
(placówkę Towarzystwa Edukacji Otwartej) 

2. Biuro projektu mieści się w siedzibie realizatora ul. Robotnicza 36-38 we Wrocławiu. 
3. Wszelkie informacje na temat Projektu będą przekazywane do wiadomości publicznej na 

stronie https://instytuttutoringuszkolnego.pl/ 

4. Termin realizacji Projektu: 2022-12-01 – 2023-09-30. 
5. Zasięg terytorialny projektu: ogólnopolski. 
6. Odbiorcami projektu są szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z małych i średnich 

miejscowości do 50 000 mieszkańców. Do projektu zostaną przyjęte dwie placówki. 
7. Każda szkoła reprezentowana przez dyrektora przed przystąpieniem do wypełnienia 

formularza zgłoszeniowego powinna zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji oraz z Umową 

na udział w projekcie (dokumenty dostępne są na https://instytuttutoringuszkolnego.pl/) 
 

§2 
UCZESTNICY PROJEKTU 

1. Uczestnikami projektu są szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z małych i średnich 
miejscowości (do 50 000 mieszkańców), które złożyły dokumenty rekrutacyjne i otrzymały 
potwierdzenie akceptacji uczestnictwa w projekcie. 

 
§3 

REKRUTACJA DO PROJEKTU 
1. Procedura rekrutacji uczestników projektu, przebiega następująco: 

a) przesłanie przez szkołę poprawnie wypełnionego Formularza Rekrutacyjnego 

(dostępnego na https://instytuttutoringuszkolnego.pl/) w nieprzekraczalnym terminie 
do 30 stycznia 2023. 

b) analiza zgłoszeń przez specjalistę ds. rekrutacji projektu pod względem formalnym, 
c) przeprowadzenie przez specjalistę ds. rekrutacji rekrutacyjnych rozmów 

uzupełniających, zdalnych (opcjonalne), 
d) obrady Komisji Rekrutacyjnej, która decyduje o zakwalifikowaniu szkół do Projektu i 

która tworzy listę przyjętych uczestników. 
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e) komisja posługuje się następującymi kryteriami merytorycznymi: 
▪ gotowość szkoły do czynnej realizacji programu rekomendowanego przez 

okres minimum do końca trwania projektu, 
▪ zasoby którymi dysponuje szkoła by skutecznie i trwale wdrożyć program 

rekomendowany (zaangażowany dyrektor/dyrektorka, stosunek kadry do 
programu, ilość innych innowacji wdrażanych w placówce, 

▪ doświadczenia placówki z działaniami profilaktycznymi, 
f) o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie, szkoła zostanie poinformowana 

elektronicznie najpóźniej do dnia 3 lutego 2023. 

g) po zakwalifikowaniu się do Projektu, szkoła podpisuje Umowę na udział w projekcie. 
h) liczba uczestników Projektu jest ograniczona. W przypadku braku wolnych miejsc 

zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji Uczestników z listy, prawo 
do uczestnictwa w Projekcie będą miały szkoły z listy rezerwowej, według kolejności na 
tej liście. 

 
§4 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 
1. Obowiązki Uczestnika projektu precyzują zapisy w Umowie na udział w Projekcie. 

 
§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Realizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie bądź wprowadzenia 

dodatkowych postanowień. 
2. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez specjalistę ds. 

rekrutacji w porozumieniu z Zarządem Towarzystwa Edukacji Otwartej. 
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez okres trwania Projektu. 

 
 
 


