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Regulamin realizacji praktyk zawodowych w szkole biorącej udział w Projekcie 

„Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” 

POWR.02.10.00-00-5012/18-00 

Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty współfinansowanego 

 

§ 1  

[Postanowienia ogólne] 

1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest Partnerem projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w 

Lublinie (woj. lubelskie)” na podstawie Umowy partnerskiej z dnia 28.02.2019 roku. 

2. Projekt realizowany jest na mocy umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POWR.02.10.00-00-5012/18-

00 z dnia 29.03.2019 roku.  

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

4. Projekt jest realizowany od dnia 01.08.2019 roku do dnia 31.01.2022 roku. 

5. Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

6. Głównym celem Projektu jest zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w 

województwie lubelskim, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktyczne 

przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, w wyniku stworzenia i 

prowadzenia szkoły ćwiczeń. 

§ 2  

[Słownik pojęć] 

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 

1. Projekt – "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)”, nr POWR.02.10.00-00-5012/18-00, 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020.  

2. Lider Projektu – Gmina Lublin.  

3. UMCS  – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Partner projektu. 

4. Szkoły biorące udział w Projekcie -  szkoły wdrażające model szkoły ćwiczeń określony w Projekcie.  

5. Praktyki zawodowe – nauczycielskie praktyki zawodowe wynikające z planu studiów.   
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6. Koordynator Projektu z ramienia UMCS – osoba zarządzająca Projektem z ramienia UMCS.  

7. Kandydat/ka – student/ka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku ze specjalnością 

nauczycielską z obszaru przyrodniczego, języków obcych, matematyki lub informatyki, chcący/a odbyć 

praktykę zawodową w Szkołach biorących udział w Projekcie. 

8. Biuro Projektu – wyodrębnione w strukturze Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej miejsce pracy 

zespołu pracowników realizujących Projekt. 

9. Adres Biura Projektu - Plac Marii Curie–Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Rektorat UMCS, pokój nr 1001. 

10. EFS – Europejski Fundusz Społeczny.  

11. Strona internetowa Projektu: https://www.umcs.pl/pl/modelowa-szkola-cwiczen-lublin.htm 

12. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady realizacji praktyk zawodowych w Szkole biorącej 

udział w Projekcie. 

 

§ 3 

[Warunki realizacji praktyk zawodowych w Szkołach biorących udział w Projekcie] 

1. Projekt skierowany jest do łącznie 15 studentów/ek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej studiujących 

kierunki przyrodnicze, języki obce, matematykę lub informatykę ze specjalnością nauczycielską, chcących 

odbyć praktykę zawodową w Szkołach biorących udział w Projekcie.  

2. Studenci/ki zgłaszając chęć realizacji praktyk zawodowych w Szkołach biorących udział w Projekcie 

realizują praktykę zawodową wynikającą z ich planu studiów.  

3. Praktyka zawodowa odbywać się będzie na zasadach obowiązujących w Uniwersytecie Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji praktyk w Uniwersytecie Marii 

Curie-Skłodowskiej określone są w Systemie Obsługi Praktyk: https://praktyki.umcs.lublin.pl/. 

4. Szkoły biorące udział w Projekcie: 

a. Szkoły wiodące: 

 Szkoła Podstawowa nr 28 im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie, ul. Radości 13, 20-530 

Lublin; 

 XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego w Lublinie, ul. Wajdeloty 12, 20-

604 Lublin; 

b. Szkoły współpracujące: 

 Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie, ul. Nałkowskich 110, 20-

470 Lublin; 

 Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin; 

 XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie, ul. Józefa 

Poniatowskiego 5, 20-060 Lublin; 

 II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, ul. Ogrodowa 16, 20-400 

Lublin; 

 Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie, ul. Pana Wołodyjowskiego 13, 

20-627 Lublin; 

 Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Przybysławicach, 21-080 Garbów; 
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 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Garbowie, ul. Szkolna 25; 21-080 Garbów. 

5. Nabór Kandydatów/ek chętnych do realizacji praktyk zawodowych w Szkołach biorących udział w 

Projekcie prowadzony jest na semestr letni 2020/2021 oraz na semestr zimowy 2021/2022. 

6. Warunkiem uczestnictwa w praktykach zawodowych w Szkole biorącej udział w Projekcie jest złożenie 

formularza zgłoszeniowego potwierdzającego spełnianie kryterium formalnego.  

7. Nabór Studentów/ek na praktyki prowadzony będzie do wyczerpania limitu miejsc. Liczy się kolejność 

zgłoszeń.   

8. Wyboru Szkoły spośród określonych w ust. 4 dokonuje student/ka w formularzu zgłoszeniowym.  

9. Kwalifikacji do realizacji praktyk zawodowych w Szkołach biorących udział w Projekcie dokonuje UMCS, w 

porozumieniu z Liderem Projektu i Szkołą.  

10. W przypadku braku możliwości przyjęcia Kandydata/ki na praktykę zawodową przez wybraną w 

formularzu zgłoszeniowym Szkołę, np. w przypadku braku opiekuna/ki praktyk, zbyt dużej ilości 

praktykantów/ek, Kandydatowi/tce zostanie przedstawiona propozycja realizacji praktyki zawodowej w 

innej Szkole.  

11. Szkoła wyznacza opiekuna/kę praktyk spośród nauczycieli/ek. Opiekunami praktyk będą nauczyciele/ki 

danych przedmiotów, którzy są Uczestnikami projektu tj. którzy uczestniczyli w formach wsparcia w 

ramach Projektu.  

12. W przypadku większej ilości zgłoszeń, przekraczającej limit określony w ust. 1, UMCS zastrzega możliwość 

jego zwiększenia. Zwiększenie limitu odbywać się będzie za zgodą Lidera Projektu oraz Szkoły. 

13. Student/ka zgłaszając chęć realizacji praktyk zawodowych w Szkole biorącej udział w Projekcie akceptuje 

niniejszy Regulamin.  

14. Student/ka jest świadomy/a odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 § 

6 oraz art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których 

został/a zakwalifikowany/a do realizacji praktyk zawodowych w Szkołach biorących udział w Projekcie.  

 

§ 4 

[Procedura rekrutacji] 

1. Rekrutacja prowadzona jest w terminie wskazanym na stronie internetowej Projektu. 

2. Realizacja praktyk zawodowych w Szkołach biorących udział w Projekcie ma charakter dobrowolny i 

nieodpłatny.  

3. Nabór chętnych do realizacji praktyk zawodowych w Szkołach biorących udział w Projekcie jest jawny, 

otwarty, prowadzony zgodnie z zasadą bezstronności, równości płci, szans, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

4. Formularz zgłoszeniowy student/ka może złożyć osobiście w Biurze Projektu, przesłać pocztą tradycyjną 

lub wysłać skanem na adres modelowa.szkola@poczta.umcs.lublin.pl. 

5. Weryfikacji spełnienia kryterium formalnego dokonuje UMCS, a następnie kieruje zapytanie do Lidera 

Projektu o możliwość realizacji praktyki zawodowej z danej specjalności nauczycielskiej w danej Szkole.  

mailto:modelowa.szkola@poczta.umcs.lublin.pl
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6. Weryfikacja spełnienia kryterium formalnego odbywa się na zasadzie zerojedynkowej (0 – nie spełnia, 1 – 

spełnia): czy Kandydat/ka jest studentem/ką UMCS na kierunku z obszaru przyrodniczego, języków 

obcych, matematyki lub informatyki ze specjalnością nauczycielską.  

7. Lider w porozumieniu ze Szkołą podejmują decyzję o przyjęciu kandydata/tki na praktykę i mailowo lub 

telefonicznie przekazują ją do UMCS.  

8. Kandydaci/tki o wynikach rekrutacji zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie.   

9. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie 

https://www.umcs.pl/pl/modelowa-szkola-cwiczen-lublin.htm  

10. Dokumenty rekrutacyjne przechowywane są w Biurze Projektu.  

 

§ 5 

[Obowiązki studenta/ki realizującego/ej praktykę zawodową w Szkole biorącej udział w Projekcie] 

1. Student/ka zobowiązuje się do: 

a. realizacji praktyki zawodowej zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uniwersytecie Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie, 

b. przedłożenia do Biura Projektu kserokopii dziennika praktyk wydrukowanego z Systemu Obsługi 

Praktyk, podpisanego i opieczętowanego przez opiekuna/kę praktyk ze strony Szkoły lub dyrektora, 

po zakończeniu praktyki zawodowej.  

§ 6 

[Przetwarzanie danych osobowych] 

Poprzez zgłoszenie chęci realizacji praktyki zawodowej w Szkole biorącej udział w Projekcie, Kandydat/ka 

wyraża zgodę na przetwarzane danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu 

prowadzenia naboru chętnych na realizację praktyk zawodowych w Szkołach.   

§ 7 

[Postanowienia końcowe] 

1. Regulamin realizacji praktyk zawodowych w szkole biorącej udział w Projekcie wchodzi w życie z dniem 1 

lutego 2021 roku i obowiązuje do końca realizacji Projektu.  

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  

3. Student/ka pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i respektowanie jego zasad. 

4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu.  

 

https://www.umcs.pl/pl/modelowa-szkola-cwiczen-lublin.htm

