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Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

„WYSOKIE KWALIFIKACJE NAUCZYCIELA GWARANCJĄ 

EFEKTYWNEJ EDUKACJI” REALIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ 

SZKÓŁ NR 3 IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE W 

RAMACH AKCJI MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu. 

2. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej szkoły 

http://www.loszczytno.edu.pl w zakładce ERASMUS, u Dyrekcji Zespołu Szkół nr 3 

im. Jana III Sobieskiego oraz u koordynatora projektu pani Moniki Chorążewicz. 

 

§ 2 INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Projekt o numerze o numerze 2016-1-PL01-KA101-023505 i tytule „Wysokie 

kwalifikacje nauczyciela gwarancją efektywnej edukacji” realizowany jest w 

Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie w okresie od 01.09.2016 do 31.08.2018 r. 

2. Projekt jest realizowany w ramach programu ERSMUS+ akcji 1 – Mobilność kadry 

edukacji szkolnej 

3. Projekt przewiduje wyjazd siedmiu nauczycieli do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Malty 

w celu odbycia kursów metodycznych. 

4. Czas pobytu nauczycieli na Malcie wynosi 7 dni oraz w Wielkiej Brytanii  

i Niemczech 14 dni. Wyjazdy poprzedzone będą przygotowaniem kulturowym. 

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

język angielski. 

http://www.loszczytno.edu.pl/
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6. Projekt skierowany jest do nauczycieli języków obcych Zespołu Szkół nr 3 w 

Szczytnie chętnych do rozwijania swoich kompetencji metodycznych i językowych, a 

także gotowych do podejmowania działań nowatorskich. 

7. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 

§ 3 CELE PROJEKTU 

Cel główny: 

Zwiększenie jakości pracy szkoły w zakresie języków obcych poprzez udział nauczycieli 

języków obcych w kursach metodyczno-językowych za granicą 

Cele szczegółowe: 

1. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół nr 3 

w Szczytnie 

2. Zwiększenie wiedzy na temat nowoczesnych metod nauczania przez kadrę uczącą 

języków obcych w Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie  

3. Zwiększenie umiejętności na temat stosowania nowoczesnych metod nauczania 

4. Poszerzenie międzynarodowego wymiaru kształcenia poprzez nawiązanie współpracy  

z innymi nauczycielami z placówek europejskich 

5. Poprawa nauczania i uczenia języków obcych w Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie 

6. Poprawa wyników z egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym z języków obcych 

7. Zwiększenie liczby osób zdających na maturze obowiązkowej język niemiecki 

8. Zwiększenie świadomości międzykulturowej w Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie 

9. Poprawa wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. 

10. Zdobycie certyfikatów oraz dokumentów Europass Mobilność. 
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11. Podniesienie jakości kształcenia placówki. 

12. Zwiększenie efektywności nauczania w szkole. 

13. Wzrost prestiżu szkoły i jej konkurencyjności na rynku edukacyjnym. 

14. Podniesienie europejskiego wymiaru pracy szkoły. 

 

§ 4 ZASADY REKRUTACJI 

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie oraz zachowania zasad 

sprawiedliwej rekrutacji wobec wszystkich zainteresowanych projektem nauczycieli języków 

obcych Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie podjęte zostaną następujące działania: 

1. Rozeznanie wśród nauczycieli języków obcych chętnych poszerzyć wiedzę i umiejętności. 

2. Zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w mobilnościach udział weźmie siedmiu 

nauczycieli języków obcych. Dla wszystkich uczestników zaplanowano jednorazowe 

mobilności.  Wszyscy uczestnicy wezmą udział w: 

- 10h warsztatach dla uczestników projektu nt. doskonalenia umiejętności dzielenia się 

zdobytą wiedzą i doświadczeniem oraz adaptacji w nowym miejscu, przeprowadzone 

przez trenera umiejętności społecznych 

- 2h spotkaniu z osobami mającymi rzetelną wiedzę nt. codziennego życia, historii, 

kultury oraz panujących obyczajów w kraju, w którym odbywać się będą mobilności 

- spotkaniu, podczas którego zostaną omówione zasady komunikacji uczestników 

mobilności z koordynatorem projektu, jak również zasady bezpiecznego podróżowania. 

 

Po powrocie uczestnicy mobilności: 

- przeprowadzą radę szkoleniową, podczas podzielą się wiedzą i doświadczeniem zdobytą podczas 

mobilności 

- przeprowadzą po 2 lekcje otwarte przeprowadzone za pomocą innowacyjnych metod, z użyciem 

rozwiązań poznanych podczas mobilności. W lekcjach otwartych wezmą udział wszyscy 
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nauczyciele Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie, którzy będą zainteresowaniu podniesieniem 

swoich umiejętności zawodowych 

- wdrożą innowacyjne metody pracy z użyciem poznanych podczas mobilności rozwiązań do 

planów pracy 

- opracują w formie elektronicznej i papierowej katalog narzędzi i metod nauczania zdobytych 

podczas wyjazdu 

3. Rekrutacja do projektu trwa od 01.09.2016 do 15.09.2016r. 

4. Nauczyciele zainteresowani udziałem w projekcie przedłożą do koordynatora projektu 

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

złożenia formularza upływa z dniem 15.09.2016 r. Kandydaci, którzy wyrażą chęć 

uczestnictwa w projekcie, a których ankiety będą najwyżej ocenione, zostaną 

zakwalifikowani do udziału w projekcie. 

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

1) Rodzaj nauczanych przedmiotów: W rekrutacji do projektu pierwszeństwo mają 

nauczyciele języków obcych. 

2) Motywacja nauczyciela do 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. 

3) Dotychczasowe zaangażowanie w opracowanie projektu oraz w działania z nim 

związane: Część nauczycieli była zaangażowana w działania związane z projektem już 

od momentu powstawania wniosku aplikacyjnego, dlatego też, będzie to dodatkowym 

atutem w procesie rekrutacji. 

6. Zadeklarowanie uczestniczenia w projekcie zobowiązuje nauczyciela do aktywnego 

podejmowania działań projektowych przez cały okres jego realizacji. 

7. Rekrutacja do projektu przebiegać będzie następująco:  

nauczyciele zainteresowani uczestnictwem w projekcie wypełnią formularz zgłoszeniowy, 

na podstawie którego możliwe będzie zakwalifikowanie poszczególnych nauczycieli do 

uczestnictwa w projekcie. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej będzie miało miejsce dnia 

16.09.2016 r. W trakcie spotkania członkowie komisji dokonają analizy złożonych 
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formularzy i zakwalifikują do uczestnictwa w projekcie nauczycieli, którzy najbardziej 

odpowiadają profilom uczestników. Zostaną wyłonieni również nauczyciele 

zakwalifikowani na listę rezerwową. Decyzja o zakwalifikowaniu danego kandydata do 

mobilności będzie oparta o ustalone kryteria rekrutacji, tj.; 

1) Rodzaj nauczanych przedmiotów oraz ich zgodność z założeniami wniosku 

aplikacyjnego. 

2) Dotychczasowe zaangażowanie kandydatów w opracowanie projektu i realizację 

Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły. 

3) Motywacja do udziału w projekcie. 

8. Nauczyciele przystępujący do projektu składają pisemną deklarację uczestnictwa  

w projekcie i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku  

z działaniami projektowymi. 

9. Do mobilności zakwalifikowanych zostanie siedmiu nauczycieli. Ze względu na ryzyko 

wystąpienia tzw. „siły wyższej” uniemożliwiającej odbycie mobilności danego uczestnika 

w zaplanowanym przez niego terminie, konieczne jest stworzenie listy uczestników 

rezerwowych. 

10. W szkole powołany jest zespół rekrutacyjny. Zespół liczy 2 osoby i składa się z dyrektora 

szkoły i koordynatora projektu. 

11. Lista uczestników projektu zakwalifikowanych na poszczególne wyjazdy zostanie podana 

do publicznej wiadomości do dnia 6.10.2016 r. 

 

§ 5 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

Uczestnik zobowiązuje się do: 

 przestrzegania regulaminu uczestnictwa w projekcie; 

 regularnego uczestniczenia we wszystkich organizowanych spotkaniach i działaniach 

wynikających ze specyfiki projektu; 

 Terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań; 

 tworzenia i opracowywania materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych 

działań przewidzianych w projekcie; 
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 promowania projektu wśród społeczności szkolnej i lokalnej; 

 doskonalenia warsztatu metodycznego; 

 przestrzegania zasad i przepisów organizacji przyjmującej, obowiązujących w niej 

godzin pracy, kodeksu postępowania oraz zasad zachowania poufności; 

 

 złożenia po zakończeniu mobilności raportu w określonym formacie wraz z wszelką 

wymaganą dokumentacją w celu rozliczenia poniesionych kosztów. 

 

 

§ 6 ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Nauczyciel ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie po złożeniu pisemnego 

oświadczenia o rezygnacji potwierdzonego własnoręcznym podpisem. 

2. W przypadku zakwalifikowania się nauczyciela na wyjazd i jego rezygnacji z tego 

wyjazdu, w wyjeździe uczestniczyć będzie nauczyciel z listy rezerwowej, którego 

kwalifikacje oraz stopień znajomości języka angielskiego są zbliżone do kwalifikacji  

i poziomu językowego uczestnika składającego rezygnację. 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. 

§ 7 INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI 

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

oraz podpisy członków komisji, jak również listę nauczycieli zakwalifikowanych do wyjazdu. 

Ww. lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim oraz 

opublikowana na szkolnej stronie internetowej w zakładce ERASMUS +. 

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu  

w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego. 
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2. W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu,  

a dotyczących udziału w projekcie, decyzję podejmie komisja złożona  

z dyrekcji szkoły i koordynatora projektu. 

3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie 

internetowej szkoły w zakładce ERASMUS. 

       

Monika Chorążewicz  

  koordynator projektu 
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