
                                           

 

Regulamin rekrutacji uczestników projektu 

„Krok w stronę Europy.” POWERSE-2019-1-PL01-KA101-063977 realizowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO 

WER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej“ 

  

§ 1 Informacje o projekcie 

1. Projekt pod nazwą „Krok w stronę Europy” realizowany jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)                        

w ramach projektu mobilność kadry edukacji szkolnej“, którego beneficjentem jest Szkoła 

Podstawowa im. Orla Białego w Raszówce. Projekt będzie realizowany na zasadach 

programu Erasmus+.  

2. Czas trwania projektu obejmuje okres 24 miesięcy: od 01.09.2019r. do 31.08.2021r.  

  

§ 2 Postanowienia ogólne 

1. Głównym celem Projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez 

przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty, dzięki udziałowi w zagranicznych 

mobilnościach.  

2. Głównym celem projektu „Krok w stronę Europy” jest mobilność 7 nauczycieli Szkoły 

Podstawowej im. Orla Białego w Raszówce.   

Celami szczegółowymi w kontekście potrzeb uczestników jest rozwój umiejętności:  

 wzbogacenie warsztatu metodycznego o nowe, atrakcyjne dla uczniów, metody 

aktywizujące, wykorzystanie multimediów 

 rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji w j. obcym w mowie i piśmie,  

 kształtowanie u uczniów postaw szacunku dla odmienności kulturowej i religijnej,  

 uczestnictwo w międzynarodowym partnerstwie szkół na każdym poziomie 

nauczania, 

 ciągła współpraca ze szkołami europejskimi,  

 wymiana doświadczeń kadry na poziomie europejskim,  

 przekazywanie doświadczeń uczniom, pozostałym członkom rady pedagogicznej, 

rodzicom,   

 przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu  

 przekraczanie barier technologicznych, językowych, technicznych  

 zdobycie certyfikatów oraz dokumentów Europass Mobilność 



                                           

3. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Krok                      

w stronę Europy”. Udział Uczestników w projekcie jest bezpłatny.  

4. W ramach wsparcia organizacyjnego i indywidualnego  zaplanowano:  

 cykl 10 godzin przygotowania językowego i kulturowego,  

 zapewnienie transportu uczestnikom mobilności,  

 opłacenie zakwaterowania i ubezpieczenia, 

 diety 

5. Zajęcia językowo-kulturowe odbywać się będą w Szkole Podstawowej im. Orła Białego               

w Raszówce i prowadzone będą przez p. Annę Waszewską, w odpowiednio wyposażonych 

salach.  

6. Przygotowaniem merytorycznym uczestników do wyjazdu zajmie się koordynator projektu 

oraz osoby przez niego wyznaczone. Zadania będą polegały na:  

 przekazaniu informacji o programie PO WER oraz o projekcie „Mobilność kadry 

edukacji szkolnej“;   

 przekazaniu informacji na temat miejsca i zakresu wyjazdu oraz ich organizatorów,                

a także zakwaterowania i infrastruktury;  

 wsparciu uczestników przed wyjazdem, omówieniu wymogów linii lotniczych, 

bezpieczeństwa na lotnisku i w trakcie podróży.  

 

§ 3 Warunki rekrutacji do udziału w projekcie  

1. Osoby uprawnione do udziału w projekcie:  

     Nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce.  

2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie „Krok w stronę Europy” musi:   

 być pracownikiem Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce,   

 posiadać wykształcenie pedagogiczne w specjalności zgodnej z opisaną w projekcie 

grupą docelową (kadra zarządzająca, pedagodzy, nauczyciele przedmiotowi),  

 być zainteresowanym udziałem w mobilności ze względu na cele projektu,  

 wyraża zgodę na modyfikację wykorzystywanego programu nauczania o nowe 

elementy  polecane podczas mobilności,  

 zobowiązuje się do systematycznego uczestnictwa i realizacji działań objętych 

projektem szczegółowo opisanych w umowie.  

 

 

 

 

 

 



                                           

§ 4 Zasady rekrutacji  

1. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem równych szans, w tym zasady równości płci, 

wieku oraz stażu pracy.  

2. Kandydaci, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego, zapoznają się z całością 

tekstu niniejszego regulaminu.  

3. Projekt zakłada rekrutację 7 uczestników.  

4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.  

5. Rekrutacja odbywa się od 15.10.2019r. do 21.10.2019r.  

6. Przyjmowane są jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwych formularzach 

(załącznik nr 1, 2, 3), opatrzone datą i podpisem kandydata.  

7. Złożone dokumenty rekrutacyjne są weryfikowane pod względem formalnym,                      

a kandydaci mają możliwość jednokrotnego poprawienia lub uzupełnienia 

dokumentów formalnych.  

8. Za termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się datę złożenia 

wszystkich wymaganych dokumentów poprawnych formalnie.  

9. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są w sposób ciągły w terminie wskazanym w 

punkcie 5 w sekretariacie szkoły w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem: 

Projekt „Krok w stronę Europy”, imię i nazwisko kandydata. 

10. Wyboru uczestników Projektu, na podstawie analizy dokumentów zgłoszeniowych 

dokonuje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. 

Orła Białego w Raszówce. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 25.10.2019r.  

11. O wyborze kandydata decyduje liczba uzyskanych punktów.  

12. W przypadku tej samej liczby punktów, o kolejności na liście decyduje kolejność 

zgłoszeń.  

13. O wynikach rekrutacji powiadomieni mailowo są jedynie uczestnicy, którzy zostali 

zakwalifikowani do udziału w projekcie.  

14. Komisja rekrutacyjna sporządza listę osób rezerwowych.  

15. Akceptacja listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie należy do dyrektora 

szkoły.  

§ 5 Obowiązki osób zakwalifikowanych 

1. Na miesiąc przed wyjazdem każda z osób umieszczonych na liście uczestników 
zakwalifikowanych do wyjazdu na kurs zobligowana jest do podpisania dwustronnej 
umowy wraz z załącznikami: „Warunki ogólne” oraz „Oświadczenie uczestnika 
projektu”. 

2. Uczestnik zakwalifikowany do wyjazdu, który podpisał dwustronną umowę o odbycie 
wyjazdu na kurs wraz z załącznikami: „Warunki ogólne” oraz „Oświadczenie 
uczestnika projektu” jest zobligowany do wzięcia udziału w kursie pod rygorem 
poniesienia kosztów wyjazdu w przypadku rezygnacji lub nie stawienia się w dniu 
wyjazdu. 

3. Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest do sporządzenia raportu indywidualnego na 
zasadach określonych w umowie. 



                                           

4. Każda z osób uczestniczących w wyjeździe zobowiązana jest do opracowania 
materiałów dydaktycznych, informacyjnych z uczestnictwa w kursie i wdrożenia 
rozwiązań, które zostaną wykorzystane do osiągnięcia założonych celów projektu. 

5. Każda z osób uczestniczących w wyjeździe zobowiązana  jest do udostępniania 
wszelkiej dokumentacji potrzebnej do monitorowania i ewaluacji poszczególnych 
etapów projektu na każdym etapie realizacji. 

 

§ 6 Warunki rezygnacji w projekcie 

1. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem ścieżki wsparcia  

zobowiązany jest do zwrotu materiałów szkoleniowych oraz poniesionych na jego rzecz 

kosztów mobilności. W pozostałych przypadkach związany jest zapisami deklaracji 

uczestnictwa w projekcie. W przypadku rezygnacji uczestnika opisanej w pkt.1, komisja 

rekrutacyjna kwalifikuje do udziału w Projekcie osobę z listy rezerwowej.   

2. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników przewiduje się dodatkową rekrutację.  

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie                  

w przypadku gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę „Zasad realizacji Projektu”, a także 

w przypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów 

uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu. 2. Powyższy Regulamin 

Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu.  

   

   

  

  

  

 

  

  

 

 

 Załącznik 1   



                                           

Formularz rekrutacyjny dla nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce 

do projektu „Krok w stronę Europy” POWERSE-2019-1-PL01-KA101-063977  realizowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej“ 

   

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………...……………  

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………  

Telefon: …………………………………………………………………………………………  

E-mail: ………………………………………………………………………………………….  

Nauczany przedmiot: ……………………………………………………...……………………  

Stopień awansu zawodowego: ………………………...………………………………………..  

Nr PESEL: ………………………………………………………………………………………  

Nr dowodu osobistego lub paszportu: ………..………………………………………………....  

Czy istnieją przeciwskazania medyczne do lotu samolotem: …………………………………..  

Stopień znajomości języka angielskiego:   

a) podstawowy,   

b) średniozaawansowany,   

c) zaawansowany   

   

Potwierdzam, że zapoznałam/ zapoznałem się z regulaminem rekrutacji do projektu.  

  

       

………………………………………………                                             ………………………………………………   
    miejscowość i data                                                                   czytelny podpis kandydata  

  

 

 

Załącznik nr 2   



                                           

Ankieta rekrutacyjna dla nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce do 

projektu „Krok w stronę Europy” POWERSE2019-1-PL01-KA101-063977 realizowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój (PO WER) w ramach projektu  „Mobilność kadry edukacji szkolnej“.  

Imię i nazwisko kandydata: …………………………………………..  

1. Jakie działania zamierzasz podjąć przygotowując się do udziału w mobilności? (0-2p) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Jakie nowe kompetencje zawodowe chciałabyś/chciałbyś zdobyć, a jakie umiejętności 

rozwinąć dzięki uczestnictwu w mobilności? (0-2p) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Jaka jest Twoja motywacja do udziału w projekcie, w tym udział w przygotowaniu projektu 

mobilności? (0-3p) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. W jaki sposób zamierzasz włączyć się w organizację kolejnych mobilności i czego będą one 

dotyczyły? (0-3p) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Jak Twój udział w projekcie wpłynie na jakość Twojej pracy, rady pedagogicznej oraz 

Twojej szkoły jako instytucji? (0-3p)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. W jaki sposób planujesz popularyzować efekty mobilności? (0-3p)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Na jaki czas jesteś zatrudniony w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce? Czy 

czas zatrudnienia gwarantuje pełną realizację wszystkich założeń projektu? (0-2p)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



                                           

OŚWIADCZENIE 

1. Oświadczam, że dane zawarte w ankiecie rekrutacyjnej są prawdziwe.  

2. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowana, że projekt „Krok w stronę Europy” 

POWERSE-2019-1-PL01-KA101-063977 realizowany jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)                

w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej“.  

3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926, z późniejszymi zmianami, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

dla potrzeb rekrutacji przez  Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Raszówce.  

4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o projekcie drogą elektroniczną na podane 

konto  e-mail w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).  

5. Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo wykorzystanie mojego wizerunku w formie 

zdjęć i materiałów przez  Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Raszówce w związku               

z realizacją projektu.   

 
………………………………………………                                                ………………………………………………   
    miejscowość i data                                                                   czytelny podpis kandydata  

 

Wypełnia komisja: 

Nr 
pytania  

1 2 3 4 5 6 7 

Ilość 
punktów 

       

Komentarz komisji: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………                                                      ………………………………………………   
    miejscowość i data                                                                   czytelny podpis przewodniczącego  

komisji rekrutacyjnej  
  

 

 

 

Załącznik 3  



                                           

  

Zaświadczenie o zatrudnieniu 

 

dla nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce do projektu „Krok                      

w stronę Europy” POWERSE-2019-1PL01-KA101-063977 realizowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój                  

(PO WER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej“ 

 

  

1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….  

  

2. Zatrudniony od: ……………………………………………………………….  

  

3. Stanowisko pracy: ……………………………………………………………..  

  

4. Wymiar godzin: ………………………………………………………………..  

  

  

  

  

………………………………………………                                                      ………………………………………………   
    miejscowość i data                                                                   czytelny podpis dyrektora szkoły  

  

 

 

 

 

Załącznik 4  



                                           

  

Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie dla nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Orła 

Białego w Raszówce do projektu „Krok w stronę Europy” POWERSE-2019-1PL01-KA101-

063977 realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Mobilność kadry 

edukacji szkolnej“ 

  

  

Oświadczam, że z dniem ……………………………. rezygnuję z udziału w projekcie:  

„Krok w stronę Europy” POWERSE-2019-1-PL01-KA101-063977  

  

Do dnia…………………………………………………… zobowiązuję się dokonać zwrotu przeznaczonych 

na moje szkolenie środków.  

  

 

 

  

 ………………………………………………                                                      ………………………………………………   
    miejscowość i data                                                                            czytelny podpis kandydata  

 


