
REGULAMIN NABORU, ZATRUNIANIA I WYNAGRADZANIA 

PRACOWNIKÓW 

w projekcie współfinansowanym ze środków gminy Nysa 

organizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Przełęk 
 

Par. 1 

Niniejszy regulamin określa zasady naboru, zatrudniania i wynagradzania nauczycieli 

realizujących zadania w projekcie: „półkolonie zimowe” w okresie 28.01.2013 – 

8.02.2013 

 

Par. 2 

Organizator projektu na etapie planowania kosztów realizacji projektu przewiduje 

zadania dla realizatorów poszczególnych części  projektu, określa wymagania 

kwalifikacyjne oraz szacuje nakład pracy (w godzinach) i wysokość środków na 

pokrycie kosztów wynagrodzeń zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzenie              

nr 898/12 Burmistrza Nysy z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 

2013. 

Par. 3 

1. Stowarzyszenie ogłasza otwarte konkursy na oferty nauczycieli, którzy podejmą 

się realizacji zadań: 

a) kierownika półkolonii, 

b) wychowawcy. 

2. Ogłoszenia konkursów mają być widoczne – umiejscowione na tablicy ogłoszeń                 

w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Przełęk oraz na tablicy ogłoszeń                 

w siedzibie PUP Nysa i w zakładce SRW Przełęk strony internetowej PSP SRW 

Przełęk. 

3. Warunki naboru pracowników na poszczególne stanowiska zawarte są                        

w treści ogłoszenia konkursu na dane stanowisko. 

4. W terminie wynikającym z warunków ogłoszonych konkursów komisja powołana 

przez Zarząd Stowarzyszenia dokona wyboru ofert na pracowników, 

a) wybór poprzedzony jest rozmową kwalifikacyjną. 

Par. 4 

1. W przypadku wielu ofert na jedno stanowisko wybrana zostaje najkorzystniejsza 

oferta pod względem spełnienia wszystkich wymagań. 

2. Nauczyciele PSP SRW Przełęk mają również prawo składania ofert. 



3. Kierownikiem kolonii może zostać dyrektor PSP SRW Przełęk, w przypadku 

braku zgłoszenia odpowiedniej oferty. 

Par. 5 

Z wybranymi nauczycielami Stowarzyszenie podpisuje umowy Zlecenia na okres              

i warunkach określonych w ogłoszeniu konkursu, o którym mowa w par. 3 ust. 1. 

Par. 6 

1. Wynagrodzenie wypłacane jest po zrealizowaniu zadania w okresie 

rozliczeniowym, na podstawie przedłożonej przez nauczyciela dokumentacji 

określonej w warunkach konkursu, o którym mowa w par. 3 ust. 1. oraz rachunku 

za wykonane zadanie. 

2. Wysokość wynagrodzenia wynika z Zarządzenia Burmistrza Nysy, o którym 

mowa w par. 2 i ilości zrealizowanych godzin zajęć w okresie wykonywania 

zadania. 

3. Stawka wynagrodzenia brutto nauczyciela zawiera składkę ZUS pracodawcy. 

4. Jedna godzina zajęć wynosi 60 minut. 

Par. 7 

1. Nauczyciel realizuje zajęcia wg zatwierdzonego harmonogramu i planu zajęć 

ustalonego z koordynatorem projektu. 

2. Okres rozliczeniowy ustala koordynator projektu w porozumieniu z kierownikiem 

półkolonii. 

Par. 8 

Koordynatora projektu Zarząd Stowarzyszenia wyznacza z pośród pracowników  

Stowarzyszenia. 

Par.9 

Pracownicy zatrudnieni w ramach projektu potwierdzają zapoznanie się z niniejszym 

regulaminem. 

Opracował: Edward Krawecki     Zatwierdził:  

Prezes SRW Przełęk 

 Małgorzata Zarzycka

  

 

Przełęk, 17 grudzień 2012 r. 

 



 

 

 

 

 

Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem wynagradzania i zatrudniania nauczycieli 

w projekcie. 
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