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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU „DOBRE PRAKTYKI 

DOBRYCH PRAKTYKÓW” O NUMERZE 2020-1-PL01-KA101-080362 

REALIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W ŚWIĄTKACH W 

RAMACH AKCJI MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ PROGRAMU 

ERASMUS+ 
  

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu. 

2. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są: 

- na stronie internetowej szkoły www.spswiatki.edu.pl w zakładce Erasmus+; 

- w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Świątkach; 

- u koordynatora projektu pani Lidii Wojtery 

  

 

§2. INFORMACJE O PROJEKCIE 

 

1. Projekt Erasmus+ o numerze o numerze 2020-1-PL01-KA101-080362 i tytule „DOBRE 

PRAKTYKI DOBRYCH PRAKTYKÓW” realizowany jest w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Świątkach w okresie od 1 października 2020 do 30. września 2022 r. 

2. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach AKCJI 

MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ PROGRAMU ERASMUS+ 

3. Projekt przewiduje udział 12 pracowników szkoły w 16 mobilnościach z zakresu Job shadowing 

oraz kursów/szkoleń zagranicznych, w trzech krajach tj. Hiszpania, Czechy, Malta 

4. Czas pobytu nauczycieli za granicą wynosi od 7 do 14 dni. Każda z mobilności poprzedzone 

będzie przygotowaniem językowo-kulturowym oraz programem kulturowo turystycznym  

5. Językiem projektu jest język polski, natomiast językiem komunikacji język polski oraz język 

angielski. 

6. Projekt skierowany jest dla pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świątkach 

chętnych do: 

- podniesienia kompetencji językowych i zawodowych; 

- rozwijania znajomości nowoczesnych metod, technik i narzędzi stosowanych w nauce języków 

obcych, w tym w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów; 

- podniesienia wyników kształcenia; 

- wzrostu mobilności zawodowej pracowników szkoły; 

http://www.spswiatki.edu.pl/


 
 

  P 

 

 

- zwiększenia działań szkoły w zakresie zdobywania nowych doświadczeń zawodowych na 

szczeblu międzynarodowym; 

- wypracowania autorskich rozwiązań, stosowanych w codziennej pracy. 

Tym samym podnieść poziom jakości i efektywności pracy szkoły, poprzez wzrost mobilności 

zawodowej  nauczycieli uczących w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Świątkach 

7. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 

§2 CELE PROJEKTU 

 

Cel główny: Podniesienie poziomu jakości i efektywności pracy szkoły, poprzez wzrost mobilności 

zawodowej nauczycieli uczących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świątkach. 

Cel główny projektu osiągnięty zostanie poprzez realizację celów szczegółowych:  

1. Wzrost kompetencji językowych i zawodowych nauczycieli, administracji oraz kadry 

zarządzającej.  

2. Poprawa znajomości nowoczesnych metod, technik i narzędzi stosowanych w nauce języków 

obcych, w tym w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.  

3. Podniesienie wyników kształcenia.  

4. Wzrost znajomości nowoczesnych metod, technik i narzędzi stosowanych w pracy 

wychowawczej, w tym w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

5. Wzrost mobilności zawodowej nauczycieli, pracowników administracji oraz kadry 

zarządzającej.  

6. Zwiększenie działań szkoły w zakresie zdobywania nowych doświadczeń zawodowych na 

szczeblu międzynarodowym.  

7. Wypracowanie autorskich rozwiązań, stosowanych w codziennej pracy.  

Powyższe cele służyć będą wdrażaniu działań naprawczych tj. udziale kadry zarządzającej, oraz 

nauczycieli w mobilnościach z zakresu szkoleń metodycznych i językowych, obserwacji zajęć w 

szkole partnerskiej, wymianie dobrych praktyk z pracownikami innych szkół europejskich, 

nawiązanie kontaktów i współpracy z zagraniczną szkołą podstawową w celu wymiany pomysłów 

i materiałów dydaktycznych oraz organizacji przyszłej wymiany młodzieży, a także zdobycie 

wiedzy i umiejętności pozyskiwania funduszy europejskich oraz rozpowszechniania wiedzy 

dotyczącej korzyści płynących z udziału w projekcie.  

  

 

§3 ZASADY REKRUTACJI 

 

Proces rekrutacji prowadzony będzie przez powołaną do tego celu komisję rekrutacyjną, której 

członkami będzie 3 nauczycieli dobranych w taki sposób, aby żaden członek komisji nie oceniał 

własnej kandydatury, ani kandydatury spokrewnionej osoby. 
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W procesie rekrutacji zachowana została zasada równości szans. Ze szczególnym uwzględnieniem 

przestrzegania zasad niedyskryminowania ze względu na wiek, rasę, miejsce zamieszkania, religię, 

orientację seksualną, pochodzenie czy niepełnosprawność, zapewniony został równy dostęp do 

uczestnictwa w projekcie kobiet i mężczyzn.  

Wobec wszystkich zainteresowanych projektem nauczycieli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 

Świątkach podjęte zostaną następujące działania: 

1. Zamieszczenie informacji promocyjnych, poprzedzających rekrutację właściwą – dziennik 

elektroniczny; 

2. Organizacja 3 spotkań informacyjnych dla 48 nauczycieli, w celu analizy potrzeb 

uczestników, określenie celów, planowanie rezultatów, określenie grupy docelowej, działań 

upowszechniających, stworzenie planu upowszechniania i wykorzystywania rezultatów, 

zaplanowanie działań wzmacniających trwałość rezultatów oraz planowanie działań 

ewaluacyjnych – upowszechnianie informacji o spotkaniach ukazywać się będą w dzienniku 

elektronicznym; 

3. Zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w 16 mobilnościach udział weźmie 12 osób: 10 

nauczycieli oraz 2 osoby z kadry zarządzającej. Dopuszcza się udział uczestników projektu 

w więcej niż jednej mobilności, o ile zachodzą takie potrzeby.   

4. Rekrutacja właściwa do projektu trwa od 01.10.2014 do 25.01.2021r. 

5. Nauczyciele zainteresowani udziałem w projekcie przedłożą do koordynatora projektu 

wypełniony formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1 do regulaminu). Ostateczny termin 

złożenia ankiety upływa z dniem 18.01.2021r 

6. Przed przystąpieniem do mobilności nauczyciel języka angielskiego przeprowadzi cykliczne 

zajęcia językowe ćwiczące umiejętność słuchania, czytania, gramatyczno – leksykalne oraz 

zajęcia konwersacji w języku angielskim. 2 spotkania w tygodniu, po jednej godzinie od 

października 2020 do lutego 2021 r. We wszystkich działaniach przygotowawczych 

uczestniczyć będą nauczyciele z list rezerwowych 

7. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji nauczycieli do udziału w projekcie: 

- motywacja do podnoszenia kwalifikacji oraz udziału w projekcie - ze względu na dużą liczbę 

nowych umiejętności, jakie uczestnik projektu musi opanować w trakcie jego realizacji, 

ważne jest nastawienie nauczyciela oraz jego otwartości i gotowość do podejmowania 

nowych działań i nabywania nowych umiejętności. 

- zaangażowanie w życie szkoły; 

- realizacja projektów szkolnych; 

- współpraca z instytucjami zewnętrznymi; 

- organizacja dodatkowych przedsięwzięć na rzecz uczniów; 

- organizacja i udział w konkursach; 
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- chęć wdrażania w pracy nabytych w czasie szkoleń umiejętności i upowszechnianie efektów 

szkoleń; 

- aktywny udział w promowaniu szkoły w środowisku lokalnym; 

Predyspozycje osobowościowe tj. kreatywność, przedsiębiorczość, komunikatywność, 

umiejętność pracy w grupie, staż pracy w szkole w okresie dłuższym niż 1 rok; 

- kompetencje językowe - priorytet w procesie rekrutacji będą mieli nauczyciele o 

najwyższych umiejętnościach językowych. 

- dyspozycyjność - wyjazd uczestnika projektu wiąże się z utrudnieniami organizacyjnymi dla 

szkoły takimi jak planowanie zastępstw czy z niemożnością zmiany już zatwierdzonego 

terminu szkolenia. Dlatego też, ważna jest dyspozycyjność i elastyczność osób 

zainteresowanych uczestnictwem w mobilnościach. 

- aktywny udział w pracach zespołów przedmiotowych i zadaniowych 

- uczestnictwo w spotkaniach językowo – kulturowych min 50 % obecności 

- przystąpienie do testu diagnostycznego z j. angielskiego 

 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie:  

- przejście każdego z etapów procedury rekrutacyjnej; 

- akceptacja postanowień regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie; 

- podpisanie umowy pomiędzy uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją 

wysyłającą; 

- wyrażenie zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielania 

wsparcia, realizacji projektu, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach projektu.  

Ponadto wyrażenie zgody na publikowanie/udostępnianie wizerunku do celów upowszechniania 

informacji o projekcie, poprzez wizualizacje jego działań, kontroli i sprawozdawczości w ramach 

projektu. Nauczyciele przystępujący do projektu złożyli pisemną deklarację uczestnictwa w projekcie 

i wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami projektowymi. 

 

Zadeklarowanie uczestniczenia w projekcie zobowiązuje nauczyciela do aktywnego podejmowania 

działań projektowych przez cały okres jego realizacji. 

  

8. Rekrutacja do projektu przebiegać będzie w następujący sposób: 

- Nauczyciele zainteresowani wyjazdem wypełnią formularz rekrutacyjny, na podstawie 

którego możliwe będzie zakwalifikowanie poszczególnych nauczycieli do poszczególnych 

mobilności. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej będzie miało miejsce dnia 25.01.2021 r. W 

trakcie spotkania członkowie komisji dokonają analizy złożonych formularzy i zakwalifikują 

do projektu osoby, które najbardziej odpowiadają profilom uczestników projektu. Na tym 

etapie wyłonieni zostaną nauczyciele zakwalifikowani na listę rezerwową. Na tym etapie 

zostanie również wzięte pod uwagę dotychczasowe zaangażowanie kandydatów w 

opracowanie projektu i realizację Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły. Ostateczna decyzja 

o zakwalifikowaniu danego kandydata do mobilności będzie oparta o wszystkie kryteria 
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rekrutacji 

9. Nauczyciele przystępujący do projektu składają pisemną deklarację uczestnictwa w projekcie 

i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami 

projektowymi. 

 

10. W szkole powołany jest zespół rekrutacyjny składający się z członków Zespołu Projektowego  

11. Lista uczestników projektu zakwalifikowanych na poszczególne wyjazdy zostanie podana do 

publicznej wiadomości do 1.02.2021 r. 

  

§4 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 

1. Uczestnik zobowiązuje się do: 

- Przestrzegania regulaminu uczestnictwa w Projekcie; 

- Regularnego uczestniczenia we wszystkich spotkaniach organizowanych przez koordynatora w celu 

omówienia postępów realizacji projektu; 

- Terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań; 

- Tworzenia i opracowywania materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych działań 

przewidzianych w projekcie; 

- Promowania projektu wśród społeczności szkolnej i lokalnej oraz na skalę międzynarodową; 

- Doskonalenia znajomości języka angielskiego, warsztatu metodycznego oraz umiejętności TIK; 

- Godnego wypełniania swoich obowiązków na forum międzynarodowym. 

  

 

§5 ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

1. Nauczyciel ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn niezależnych od niego, po 

złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji potwierdzonego własnoręcznym podpisem. (zał. nr 2 

regulaminu) 

2. W przypadku rezygnacji nauczyciela z tego wyjazdu, w wyjeździe uczestniczyć będzie nauczyciel 

z listy rezerwowej, którego kandydatura odpowiada potrzebom szkoły. Jeżeli przed podjęciem decyzji 

o rezygnacji zostały dokonane płatności na nazwisko pierwotnie wybranego uczestnika, uczestnik 

rezygnujący z wyjazdu jest zobowiązany ponieść wszelkie koszty finansowe powstałe na skutek 

zmiany nazwiska na bilecie lotniczym czy odwołania rezerwacji. 

  

 

§6 INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI 

 

1. Z posiedzenia zostanie sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska 

oraz podpisy członków komisji, jak również listę nauczycieli zakwalifikowanych do wyjazdu. 
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Ww. lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim oraz opublikowana 

na szkolnej stronie internetowej w zakładce „Erasmus+” nie później niż 1.02.2021r. 

2. Osobom biorącym udział w procesie rekrutacji przysługuje prawo odwołania się od decyzji 

komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji. Procedura 

odwoławcza zamieszczona zostanie na stronie szkoły, w zakładce Erasmus + z dniem ogłoszenia 

wyników tj. 01.02.2021 r.  

3. W przypadku braku kandydatów przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca według 

powyższych zasad. 

  

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Szczegóły wyjazdów, dotyczące programu kursu/szkolenia, liczby godzin wykładowych, terminu 

wyjazdu, itp. będą uzgadniane przez Zespół Projektowy Erasmusa i partnera zagranicznego. 

2. Zespół projektowy zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w 

przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego. 

3. W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, a 

dotyczących udziału w projekcie, decyzję podejmie komisja rekrutacyjna. 

4. Aktualna treść regulaminu jest dostępna w sekretariacie szkoły, u koordynatora projektu oraz na 

stronie internetowej szkoły w zakładce Erasmus+. 
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