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Regulamin Rekrutacji 

 

§1. 

Postanowienia ogólne 

  

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa szkół w programach edukacyjnych dla przedszkolaków - 
„Okno do Natury”, uczniów szkół podstawowych - „Dzieciom bliski Beskid Niski” i gimnazjów - 
„Obywatel z Natury” na rok szkolny 2017/2018. 

2. Programy edukacyjne realizowane są w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0101/16 pn. 
„Realizacja programu edukacyjnego dla społeczności lokalnej Magurskiego Parku Narodowego 
„Przybliżyć naturę”. 

3. Projekt realizowany jest przez Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej z udziałem 
środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 priorytetu II Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. 

  

§2. 

Zasady rekrutacji szkół do udziału w Projekcie 

  

1. W programie mogą wziąć udział wyłącznie przedszkola i szkoły leżące na terenie gmin Dębowiec, 
Dukla, Krempna, Lipinki, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski i Sękowa. 

2. W roku szkolnym 2017/2018 do programu „Okno do Natury” przyjętych zostanie dziesięć 
przedszkoli, do programu „Dzieciom bliski Beskid Niski” dziesięć szkół podstawowych, do programu 
„Obywatel z Natury” siedem gimnazjów. 

3. Do programu zgłaszane są wszystkie grupy/klasy z danego przedszkola, szkoły podstawowej lub 
gimnazjum. Terminy zajęć będą ustalane indywidualnie przez pracowników Magurskiego Parku 
Narodowego z nauczycielami zgłoszonych szkół. 

4. W związku z wdrażanymi zmianami w systemie nauczania (likwidacja gimnazjów) planowana jest 
realizacja programu przewidzianego w cyklu „Obywatel z Natury” w klasie VII szkoły podstawowej 
zgłoszonej do cyklu „Dzieciom bliski Beskid Niski”. 
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5. Udział przedszkola/szkoły w Projekcie jest całkowicie bezpłatny. Warunkiem przystąpienia 
przedszkola/szkoły do Projektu jest zgłoszenie chęci udziału poprzez wypełnienie Formularza 
Zgłoszeniowego oraz zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji. 

6. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz Zgłoszeniowy prosimy wypełnić i odesłać w 
terminie do 23 czerwca 2017r. na adres Magurski Park Narodowy, Krempna 59, 38-232 Krempna, 
z dopiskiem „Zgłoszenie do udziału w programie edukacyjnym” (decyduje data stempla 
pocztowego) lub skan na adres mailowy: mpichura@magurskipn.pl. Informację dotyczącą udziału 
w Projekcie można uzyskać pod numerem telefonu (13) 441 40 99, wewnętrzny 207 (Małgorzata 
Pichura, Ewa Wygonik). 

  

§3. 

Uprawnienia i obowiązki szkół uczestniczących w Projekcie 

  

1. Przedszkola i szkoły uczestniczące w Projekcie otrzymają od Magurskiego Parku Narodowego 
materiały edukacyjne. 

2. Gimnazjaliści będą mieli zapewniony transport spod szkoły na miejsce rozpoczęcia zajęć i z 
powrotem po zakończeniu zajęć terenowych. 

3. Każda szkoła uczestnicząca w Projekcie zobowiązana jest do: 

 złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo - deklaracji uczestnictwa na piśmie po 
zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie, 

 wypełnienia dokumentów służących monitoringowi i ewaluacji Projektu przedstawionych przez 
Magurski Park Narodowy, 

 wytypowania nauczyciela odpowiedzialnego za kontakt z Magurskim Parkiem Narodowym, który 
weźmie również udziału w zaplanowanym szkoleniu dla nauczycieli, 

 udzielania informacji na temat realizacji Projektu pracownikom Projektu oraz osobom i instytucjom 
zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu. 

  

§4. 

Planowane działania 

  

Zaplanowane w Projekcie działania obejmują w szczególności: 

 organizację cyklu zajęć warsztatowych dla przedszkolaków “Okno do Natury”, 

 organizację cyklu zajęć warsztatowych dla uczniów szkół podstawowych “Dzieciom bliski Beskid 
Niski”, 

 organizację cyklu zajęć warsztatowych dla uczniów szkół gimnazjalnych “Obywatel z Natury”, 

 organizację konkursu dla uczniów szkół podstawowych “Olimpiada - Mistrz Natury”, 

 organizację konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych “Przyrodnik na medal”, 

 organizację jednodniowego szkolenia dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. 
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1. Cykl zajęć warsztatowych dla przedszkolaków „Okno do natury” – Przedszkolaki to bardzo ważna grupa 
rozpoczynająca poznawanie świata. Zajęcia mają na celu rozbudzenie wśród nich chęci do poznawania 
przyrody, wykształcenie postawy szacunku do niej, przybliżenie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i 
kulturowego oraz stworzenie wokół przedszkoli miejsc przyjaznych przyrodzie.  

 termin realizacji: wrzesień 2017 - czerwiec 2018 (jedno przedszkole w jednym miesiącu), 

 integralnym elementem programu edukacyjnego „Okno do Natury” jest zeszyt ćwiczeń  
z kolorowankami przedstawiającymi sceny z MPN, który otrzyma każde dziecko. Z zeszytem będzie 
można pracować podczas zajęć w przedszkolu, jak również poza przedszkolem w dowolnym czasie. 

  

Planowany przebieg zajęć: 

Wrzesień jednodniowe szkolenie dla nauczycieli: w ramach programu opiekun grupy weźmie 
udział w jednodniowym szkoleniu i otrzyma pakiet dydaktyczny „Przybliżyć naturę – 
kompendium wiedzy dla nauczyciela”; 

Początek 
każdego 
miesiąca 

przyjazd pracownika MPN z przenośnym oknem i skrzynią wypełnioną materiałami 
edukacyjnymi do obserwacji terenowych; ustawienie okna w przedszkolu, aby 
przypominało dzieciom o obserwowaniu przyrody; warsztaty terenowe dla dzieci w 
okolicy przedszkola, mające na celu zapoznanie ich ze sprzętem do obserwacji, z 
którego będą korzystać w ciągu najbliższego miesiąca; 

W trakcie 
miesiąca 

przyrodnicze spacery przedszkolaków z nauczycielem i zabawy edukacyjne - dzieci 
będą przynosiły ze spacerów różne „skarby” i ustawiały je za przenośnym oknem; 
praktyczne prace dzieci na rzecz przyrody – w zależności od pory roku będą to karmniki 
dla ptaków, „bomby” z nasionami rodzimych gatunków, schronienia dla jeży i inne; 

Koniec 
miesiąca 

ponowny przyjazd pracownika MPN pod koniec miesiąca – prezentacja efektów 
miesięcznej pracy dzieci, kolejne warsztaty przyrodnicze i konkurs; rozdanie dyplomów 
za uczestnictwo w programie. 

  

2.     Cykl zajęć warsztatowych dla uczniów szkół podstawowych „Dzieciom bliski Beskid Niski” – Tematyka 
działań będzie koncentrowała się wokół przyrody Beskidu Niskiego, dzięki czemu dzieci będą bardziej 
identyfikować się z tym terenem i doceniać jego wartość. 

 termin realizacji: wrzesień 2017 - czerwiec 2018, 

 zajęcia będą realizowane poprzez warsztaty terenowe w pobliżu szkół oraz samodzielną pracę 
dzieci z materiałami otrzymanymi w ramach projektu, 

 integralnym elementem programu edukacyjnego „Dzieciom bliski Beskid Niski” jest pakiet czterech 
zeszytów ćwiczeń, który otrzyma każde dziecko. W zeszytach dzieci znajdą informacje o 
zjawiskach zachodzących w przyrodzie w określonej porze roku. Ponadto każda klasa otrzyma 
jeden wspólny „Dziennik obserwacji przyrody”. 
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Planowany przebieg zajęć: 

  

Wrzesień jednodniowe szkolenie dla nauczycieli: w ramach programu opiekun grupy 
weźmie udział w jednodniowym szkoleniu i otrzyma pakiet dydaktyczny 
„Przybliżyć naturę – kompendium wiedzy dla nauczyciela” oraz „Dziennik 
obserwacji przyrody”; 

Wrzesień/październik jesienne zajęcia terenowe z pracownikiem MPN na temat migracji zwierząt, m. 
in. wędrówek ptaków; nauka korzystania ze sprzętu do obserwacji przyrody 
oraz poznanie warsztatu pracy przyrodnika; 

Cały rok samodzielna praca uczniów z zeszytami ćwiczeń zawartymi w pakiecie 
edukacyjnym; wypełnianie przez kolejnych uczniów „Dziennika obserwacji 
przyrody” i dokumentacja obserwacji przyrodniczych; 

Kwiecień/maj wiosenne zajęcia terenowe z pracownikiem MPN poświęcone m.in. 
zbiorowiskom roślinnym, roślinom chronionym i użytkowym; wspólne 
wykonanie rabaty z roślin atrakcyjnych dla owadów zapylających; 

Maj/czerwiec konkurs „Olimpiada – Mistrz Natury”, dla najlepszych uczniów ze szkół 
biorących udział w projekcie, wyłonionych w drodze szkolnych eliminacji. 

 

3. Cykl zajęć warsztatowych dla uczniów szkół gimnazjalnych „Obywatel z Natury” – Realizowane zajęcia 
przyrodnicze będą nawiązywały do problemów na styku człowiek – przyroda. Całość osadzona będzie w 
lokalnym, regionalnym kontekście.  

 termin realizacji: wrzesień 2017 - czerwiec 2018, 

 warsztaty będą realizowane poprzez zajęcia w formie gry terenowej na terenie Magurskiego Parku 
Narodowego (dojazd zostanie zapewniony przez MPN), 

 integralnym elementem programu edukacyjnego „Obywatel z natury” jest „Dziennik obserwacji” 
wraz z kalendarzem na bieżący rok szkolny dla każdego ucznia. Dzienniki mają towarzyszyć 
uczniom przez cały rok szkolny, zwracając ich uwagę na otaczającą naturę. 

  

 Planowany przebieg zajęć: 

Jesień gra terenowa na obszarze Magurskiego Parku Narodowego; tematy realizowane w 
poszczególnych klasach: 

I: Drzewa i ich znaczenie w krajobrazie. 

II: Korytarze migracyjne i duże drapieżniki. 

III: Martwe drewno i jego rola w ekosystemie. 
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Cały rok 
szkolny 

samodzielna praca uczniów z dziennikiem obserwacji i kalendarzem; 

Maj/czerwiec turniej wiedzy i umiejętności przyrodniczych „Przyrodnik na medal”, w którym wezmą 
udział trzyosobowe zespoły z każdej ze szkół. 

W ramach programu opiekun grupy otrzyma pakiet dydaktyczny „Przybliżyć naturę – kompendium wiedzy 
dla nauczyciela”. 

  

§5 

Zasady rezygnacji szkół z udziału w Projekcie 

  

1. Rezygnację z udziału w Projekcie przedszkole/szkoła zgłasza pisemnie na adres Magurski Park 
Narodowy, Krempna 59, 38-232 Krempna, z dopiskiem „Rezygnacja z udziału w programie 
edukacyjnym”. 

2. W celu prawidłowej realizacji Projektu Magurski Park Narodowy przewiduje utworzenie listy 
rezerwowej przedszkoli/szkół, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie w przypadku 
rezygnacji innych placówek. W przypadku rezygnacji przedszkola/szkoły z udziału w projekcie, jej 
miejsce zajmie pierwsza ze szkół danego typu z listy rezerwowej. 

3. Magurski Park Narodowy zastrzega sobie prawo wykluczenia przedszkola/szkoły z udziału w 
Projekcie w przypadku naruszenia przez placówkę niniejszego Regulaminu. 

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia szkoły z udziału w Projekcie Magurski Park Narodowy 
zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu przekazanych materiałów dydaktycznych. 

  

§6. 

Monitoring i kontrola projektu 

  

1. Przedszkola i szkoły uczestniczące w Projekcie zobowiązane są do udzielania informacji na temat 
realizacji Projektu osobom zaangażowanym w realizację Projektu oraz osobom i instytucjom 
zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu. 

 

§7. 
Postanowienia końcowe 

1. Szkoła uczestnicząca w Projekcie jest zobowiązana do przestrzegania i stosowania postanowień 
niniejszego Regulaminu. 

2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Pracowników Projektu. 

3. Magurski Park Narodowy zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

  

 


