
 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI  

do projektu”Poprzez języki do wiedzy i umiejętności”  

o numerze 2017-1-PL01-KA101-036261 

w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” 

realizowanego ze środków PO WER  

na zasadach Programu Erasmus +  sektor Edukacja szkolna 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników/uczestniczek i warunki 

uczestnictwa w projekcie pt: ”Poprzez języki do wiedzy i umiejętności”, 

finansowanego ze środków POW ER w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność 

kadry edukacji szkolnej”, który będzie realizowany przez 24 miesiące od 04.12.2017 r. 

do 03.12.2019 r. 

2. Projekt został przygotowany w celu umożliwienia nauczycielom/nauczycielkom 

Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im F. Chopina w Krakowie 

doskonalenia kompetencji zawodowych i unowocześnienia metod i form nauczania 

poprzez zagraniczne szkolenia językowe i metodyczno - językowe. Projekt 

międzynarodowego szkolenia nauczycieli/nauczycielek umożliwi praktyczne 

wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w rozwoju zawodowym i osobistym. 

3. Udział w projekcie ma na celu: 

a) podniesienie kwalifikacji uczestników/uczestniczek projektu w zakresie 

porozumiewania się w językach obcych, co umożliwi dalszy rozwój podczas 

zagranicznych kursów, warsztatów i konferencji 

b) zdobycie przez nauczycieli/nauczycielki nowych, innowacyjnych narzędzi i metod 

nauczania poprzez udział w kursie metodycznym 

c) stopniowe wdrażanie elementów metody CLIL 

d) zaangażowanie nauczycieli/nauczycielek przedmiotów muzycznych i 

ogólnokształcących we wspólną inicjatywę promującą interdyscyplinarność 

wykształcenia 

e) przygotowanie nauczycieli/nauczycielek przedmiotów muzycznych i 

ogólnokształcących do nawiązywania i prowadzenia międzynarodowej współpracy  



 

4. Rezultatami projektu będą m.in. rozwój zawodowy i osobisty 

uczestników/uczestniczek projektu, podniesienie kompetencji językowych kadry w 

celu podjęcia międzynarodowej współpracy i rozszerzenie oferty nauczania języków 

obcych w szkole oraz podniesienie jakości pracy szkoły. 

 

§2 

Uczestnicy projektu i kryteria naboru 

 

1. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie nauczyciele/nauczycielki  zatrudnieni w  

Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im F. Chopina w Krakowie, 

którzy: 

a) mają motywację do podnoszenia kwalifikacji; 

b) są zaangażowani w pracę na rzecz szkoły oraz realizację projektów szkolnych, 

współpracę szkoły z instytucjami zewnętrznymi, organizację dodatkowych 

przedsięwzięć na rzecz uczniów;  

c) chcą wdrażać w pracy nabyte w czasie szkolenia umiejętności; 

d) deklarują aktywne włączanie się w upowszechnianie efektów szkolenia; 

e) wykazują znajomość języka obcego sprawdzoną testem poziomującym;  

 

§3  

Szczegółowa procedura rekrutacji  

 

1. Organizację procesu rekrutacji i rekrutację przeprowadzi komisja rekrutacyjna 

składająca się z 3-osobowego zespołu koordynacyjnego i dyrektora szkoły.  

2. Rekrutacja uczestników/uczestniczek będzie prowadzona w terminie od 08.12.2017 r. 

do 12.01.2018 r.  

3. Rekrutację właściwą poprzedziły działania informacyjno-promocyjne w postaci 

informacji zamieszczanych na tablicy ogłoszeń w szkole, w pokoju nauczycielskim, a 

także poprzez dziennik elektroniczny i informację przekazywaną w trakcie spotkań 

bezpośrednich z potencjalnymi uczestnikami projektu (rada pedagogiczna).  

4. W trakcie rekrutacji zapewniony zostanie równy dostęp do uczestnictwa w projekcie 

wszystkich nauczycieli/nauczycielki Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły 

Muzycznej II st. im F. Chopina w Krakowie, którzy kwalifikują się do objęcia 

wsparciem, bez względu na płeć, wyznanie, poglądy i orientację seksualną.  



 

5. Rekrutacja do projektu odbędzie się w następujących etapach: 

a) Powołanie przez dyrektora Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im 

F. Chopina w Krakowie komisji rekrutacyjnej 

b) Poinformowanie potencjalnych uczestników/uczestniczek o założeniach projektu oraz 

warunkach udziału na spotkaniu informacyjnym 

c) Przeprowadzenie rekrutacji:  

 - przyjmowanie i weryfikacja formalna formularzy zgłoszeniowych – zespół 

 koordynacyjny,  

 - kwalifikacja uczestników projektu zgodnie z ustalonymi kryteriami wyboru -  

 komisja rekrutacyjna. 

d) stworzenie listy uczestników/uczestniczek szkoleń zagranicznych,  

e) stworzenie listy rezerwowej kandydatów/kandydatek, którzy spełniają wymogi 

uczestnictwa w projekcie i będą kwalifikowani w przypadku rezygnacji osób z listy 

uczestników. 

6. Komisja rekrutacyjna wybierze osoby, które w największym stopniu spełniają kryteria 

uczestnictwa:  

a) motywacja do podnoszenia kwalifikacji (0-5 pkt.), 

b) zaangażowanie w życie szkoły oraz realizację projektów szkolnych (współpraca z 

instytucjami zewnętrznymi, organizacja dodatkowych przedsięwzięć na rzecz 

uczniów, konkursy, projekty) (0-10 pkt.), 

c) chęć wdrażania w pracy nabytych w czasie szkolenia umiejętności i upowszechnianie 

efektów szkolenia (0-10 pkt.), 

d) znajomość języka obcego sprawdzona testem poziomującym (0-5 pkt.).  

7. W przypadku, kiedy kilka osób spełnia te same kryteria selekcji, decyduje kolejność 

zgłoszeń.  

8. Poinformowanie kandydatów/kandydatek o wynikach naboru nastąpi w dniu 

05.01.2018 r.  

9. Do 10.01.2018 r. każdy kandydat/kandydatka ma prawo odwołać się od decyzji 

komisji rekrutacyjnej. Komisja rekrutacyjna ma obowiązek rozpatrzenia każdego 

odwołania do 12.01.2018 r. i w przypadku decyzji pozytywnej – zmiany wyników 

rekrutacji. 

 

§4  

Warunki uczestnictwa  



 

 

1. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy wypełnić i własnoręcznie 

podpisać „Formularz zgłoszeniowy” (zał. nr 1), a następnie przekazać go komisji 

rekrutacyjnej. Termin składania zgłoszeń upływa 18.12.2017 roku.  

2. Uczestnikiem/uczestniczką projektu zostaje osoba, która została zakwalifikowana do 

uczestnictwa w projekcie przez komisję rekrutacyjną i podpisała „Deklarację 

uczestnictwa” w projekcie (zał. nr 2).  

3. Przed wyjazdem osoba zakwalifikowana podpisuje Umowę. Odmowa jej podpisania 

jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.  

4. W przypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki z udziału w projekcie, dopuszcza się 

możliwość rekrutacji z listy rezerwowej poza ustalonymi wyżej terminami rekrutacji, 

z zachowaniem terminów realizacji pozostałych działań.  

5. Każda zakwalifikowana osoba zobowiązana jest do: 

a) regularnego uczestniczenia we wszystkich spotkaniach organizowanych przez 

koordynatora w celu omówienia postępów realizacji projektu 

b) przygotowania odpowiedniej dokumentacji zgodnej z celami projektu 

c) terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań (m. in. uzupełnienia 

raportu końcowego w Mobility Tool) 

d) upowszechniania wiedzy zdobytej po odbyciu mobilności zagranicznej zgodnie z 

wytycznymi koordynatora projektu 

e) doskonalenia znajomości języka obcego; 

 

 

§5 

Sposób organizacji wyjazdów zagranicznych  

 

1. W ramach projektu odbędzie się 47 mobilności. 

2. Wyjazdy zagraniczne będą trwać od czternastu dni (w tym pierwszy i ostatni dzień 

przeznaczony na podróż) do dwudziestu ośmiu dni (w tym pierwszy i ostatni dzień 

przeznaczony na podróż).  

3. Projekt obejmuje szkolenia dla kadry pedagogicznej w obszarach: doskonalenia 

znajomości języka angielskiego i języka hiszpańskiego, metodyki nauczania języka 

angielskiego oraz wprowadzanie elementów metody CLIL. 



 

4. Szkolenia zagraniczne będą realizowane w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i na Malcie przez 

24 miesiące, głównie podczas ferii letnich i zimowych. 

5. W ramach budżetu projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione środki finansowe 

na odbycie szkolenia wyjazdowego (podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, cena kursu).  

6. Zakres wsparcia będzie obejmował również przygotowanie językowe i kulturowe 

uczestników/uczestniczek. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie zostaną określone w Umowie. 

2.  Informacje o Programie:  

 http://www.power.frse.org.pl/edukacja-szkolna  

3. Załączniki do regulaminu rekrutacji: 

- załącznik nr 1: wzór „Formularza zgłoszeniowego”  

 - załącznik nr 2: wzór „Deklaracji uczestnictwa”  

4. Koordynator zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do Regulaminu lub 

wprowadzania dodatkowych postanowień, jeśli wynikać one będą z obowiązków 

związanych z prawidłową realizacją projektu.  

 


