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REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UDZIAŁU W PROJEKCIE  

„Rola nauczyciela ZSO w rozwoju europejskim ucznia.”  

Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej  

 

  

§ 1  Informacje ogólne  

  

1. Projekt ”Rola nauczyciela ZSO w rozwoju europejskim ucznia” zwany dalej Projektem, 

realizowany będzie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Karola Kurpińskiego 30, 64-

140 Włoszakowice. 

2. Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu  

3. Projekt skierowany jest do dyrekcji oraz nauczycieli Zespół Szkół Ogólnokształcących we 

Włoszakowicach. 

4. Głównym celem projektu jest:  

Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie:  

 

• nauczania języków obcych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatyki;  

• współpracy międzynarodowej;  

• umiejętności wykorzystania TIK w procesie nauczania.  

5. Celem szczegółowym projektu jest:   

• rozwijanie kompetencji informatycznych (wykorzystanie TIK  w nauczaniu na 

wszystkich poziomach);  

• podniesienie umiejętności językowych nauczycieli do poziomu przynajmniej B1, tak 

aby mogli brać aktywny udział w projektach międzynarodowych i wykorzystywać 

elementy CLIL na swoich zajęciach;  
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• podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie nauczania języków obcych;  

• rozwój kwalifikacji nauczycieli i nabycie pewności siebie w obszarze własnego profilu 

zawodowego;  

• wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły na rynku lokalnym;  

• rozwijanie autonomii ucznia i nauczyciela;  

• zdobycie i wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów, kultur i systemów 

edukacyjnych, wzrost współpracy na poziomie europejskim;  

• wyrównywanie szans uczniów z różnych środowisk.  

  

6. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Beneficjenta.  

  

  

  

  

§ 2  

 

Postanowienia ogólne  

  

1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie określa zasady rekrutacji, warunki 

uczestnictwa w Projekcie, organizację wsparcia, obowiązki Uczestniczki/Uczestnika Projektu, 

warunki rezygnacji z udziału w Projekcie).   

2. Rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem należy do 

Koordynatora Projektu.   

§ 3 Definicje  

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt: ”Rola nauczyciela ZSO w rozwoju 

europejskim ucznia.”  
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2)  Beneficjencie – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Karola 

Kurpińskiego 30, 64-140 Włoszakowice. 

 

3) Procesie rekrutacji – rozumie się przez to prowadzenie postępowania w sprawie 

przyjęcia do udziału w projekcie dyrekcję i nauczycieli pracujących w placówce 

Beneficjenta.   

4) Uczestniczce/Uczestniku – należy przez to rozumieć dyrekcję i nauczycieli 

pracujących w placówce Beneficjenta, którzy spełniają wymogi określone w 

Regulaminie, zostały/li zakwalifikowane/ni do udziału w Projekcie, dostarczyły/li 

wypełniony i podpisany komplet dokumentów rekrutacyjnych.   

  

  

  

§ 4 Zasady rekrutacji  

  

1. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym 

zasady równości płci. Beneficjent zakłada równy dostęp do Projektu zarówno kobiet jak i 

mężczyzn, znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestniczek/Uczestników Projektu.   

2. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadami równości, ze szczególnym 

uwzględnieniem przestrzegania zasad niedyskryminowania ze względu na wiek, rasę, miejsce 

zamieszkania, religię, orientację seksualną, pochodzenie czy niepełnosprawność.   

3. Zgłoszenia do Projektu przyjmowane są wyłącznie na podstawie Ankiety 

Rekrutacyjnej (załącznik nr 1).   

a. Druki rekrutacyjne dostępne są w siedzibie Beneficjenta Projektu.   

b. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwym druku Ankiety 

rekrutacyjnej, opatrzonym datą i czytelnym podpisem nauczycielki/la.   

c. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą weryfikowane pod względem formalnym.   

d. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i będą przechowywane w Siedzibie  
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Beneficjenta.   

  

Na wybór Uczestniczek/Uczestników Projektu mają wpływ następujące kryteria:   

a. właściwe wypełnienie Ankiety Rekrutacyjnej pod względem formalnym i merytorycznym;  

b. minimum dwuletni staż pracy w szkole;   

c. aktywny udział we wcześniejszych projektach realizowanych przez Beneficjenta;   

d. chęć podjęcia działań  projektowych i nauki języka angielskiego na poziomie minimum  

A1+;   

e. koncepcja wykorzystania w pracy zawodowej doświadczeń zdobytych dzięki uczestnictwu 

w Projekcie;   

f. kolejność zgłoszeń zainteresowanych osób i pracowników.   

 

4. Po zakończeniu procesu rekrutacji Komisja sporządza listę zakwalifikowanych do 

Projektu Uczestniczek/Uczestników.   

5. W przypadku większej liczby chętnych Uczestniczek/Uczestników niż liczba miejsc 

Komisja rekrutacyjna tworzy listę rezerwową.   

6. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do udziału w Projekcie, Beneficjent 

kwalifikuje do wsparcia osobę z listy rezerwowej.   

7. Brak poprawnie wypełnionego i podpisanego kompletu wymaganych dokumentów 

rekrutacyjnych oznacza, że Beneficjent może anulować decyzję o kwalifikacji do Projektu         

i przyjąć na to miejsce Uczestniczkę/Uczestnika z listy rezerwowej.   

  

§ 5 Warunki uczestnictwa w projekcie  

  

1. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszt uczestnictwa w Projekcie jest w całości 

pokrywany ze środków europejskich.   

2. W Projekcie mogą wziąć udział wyłącznie zakwalifikowane/ni nauczyciele i dyrektorzy 

pracujący w placówce Beneficjenta,  
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 3. Warunkiem udziału w projekcie jest:   

a. akceptacja postanowień Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,   

b. podpisanie UMOWY pomiędzy Uczestnikiem mobilności zagranicznej a Organizacją 

wysyłającą w ramach sektora Edukacja Szkolna akcja Mobilność kadry edukacji szkolnej,   

c. udział w kursie języka angielskiego zgodnie z zapotrzebowaniem Uczestnika/Uczestniczki,   

udokumentowany podpisem na listach obecności;   

d. udział w przygotowaniu kulturowym, udokumentowany podpisem na listach obecności;   

e. wyrażenie zgody przez Uczestniczkę/Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych        

w celu udzielania wsparcia, realizacji Projektu, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości 

w ramach Projektu. Ponadto obowiązkowe jest wyrażenie zgody na 

publikowanie/udostępnianie wizerunku do celów upowszechniania informacji o 

Projekcie, poprzez wizualizacje jego działań, kontroli i sprawozdawczości w ramach 

Projektu. Podanie danych osobowych przez Uczestniczki/Uczestników szkolenia jest 

dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

udzielenia wsparcia  w ramach Projektu.   

4. Zakwalifikowana/y do udziału w Projekcie Uczestniczka/Uczestnik zobowiązuje się do 

informowania Beneficjenta Projektu o wszelkich zmianach zawartych w kwestionariuszu 

danych.   

§ 6 Organizacja wsparcia  

  

Beneficjent w ramach otrzymanego wsparcia zobowiązuje się do:  

1. Przygotowania kulturowego i językowego Uczestniczek/Uczestników Projektu.   

2. Zaopatrzenia Uczestniczek/Uczestników Projektu w materiały dydaktyczne i promocyjno-  

reklamowe.   

3. Pomoc w organizacji podróży i pobytu Uczestniczek/Uczestników Projektu w kraju 

mobilności.   

4. Opieki ze strony Beneficjenta.   
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§ 7 Obowiązki Uczestniczki/Uczestnika projektu  

  

Uczestniczka/Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:   

1. Udziału w spotkaniach organizacyjnych.   

2. Udziału w przygotowaniu kulturowym i językowym.   

3. Udziału w zorganizowanej mobilności.   

4. Udziału w monitoringu i ewaluacji projektu (min. dokumentowanie fotograficzne i filmowe 

mobilności, udział w ankietowaniu itp.).   

5. Udziału w raportowaniu z odbytych mobilności,   

6. Przygotowania prezentacji z punktu widzenia uczestnika.   

7. Upowszechnienia informacji o rezultatach projektu na stronie internetowej szkoły, 

mediach społecznościowych oraz mediach o zasięgu lokalnym.   

8. Udziału w podsumowaniu Projektu.   

  

§ 7 Warunki rezygnacji z udziału w projekcie  

  

1. Uczestniczka/Uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie z powodu choroby 

lub ważnego wypadku losowego, składając w Biurze Projektu pisemną informację o 

rezygnacji.   

2. Uczestniczka/Uczestnik, która/y zrezygnował/a z udziału w Projekcie zobowiązana/y 

jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i promocyjnych.   

  

§ 8 Postanowienia końcowe  

  

1. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Beneficjenta:  

www.zsowlosz.edu.pl   

2. Regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany 

wprowadzone do wniosku o dofinansowanie Projektu, zmianę przepisów prawa lub 
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warunków umowy o dofinansowanie Projektu, wprowadzenia określonych zmian ze strony 

organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji Projektu.   

3. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie 

rozwiązania umowy o dofinansowanie.   

4. W kwestiach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Koordynator.   

5. Każda/y Uczestniczka/Uczestnik Projektu potwierdza pisemnie zapoznanie się z niniejszym 

Regulaminem i akceptację jego postanowień.   

6. Regulamin obowiązuje na okres realizacji Projektu. 

 

 

 

 

          Włoszakowice, 30.09.2019  r.                             

  

…………………………………………………………….                        …………………………………………………………….   

            Koordynator Projektu                                                               Dyrektor Szkoły  
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