Regulamin rekrutacji uzupełniającej uczestników projektu
Zainwestuj w siebie – zacznij się uczyć języków obcych

Projekt nr POWERSE-2018-1-PL01-KA101-047892 realizowany ze środków Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Ponadnarodowa
mobilność kadry edukacji szkolnej”

§1

Informacje o projekcie

1. Projekt pod nazwą „Zainwestuj w siebie – zacznij się uczyć języków obcych” realizowany
jest ze środków Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu
„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej“, którego beneficjentem jest Zespół
Szkół Technicznych w Olecku. Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+.
2. Czas trwania projektu obejmuje okres 12 miesięcy od 01.07.2018 r. do
30.06.2019 r.

§2
Postanowienia ogólne
1. Głównym celem projektu „Zainwestuj w siebie – zacznij się uczyć języków obcych “, który
stanowi dodatkowe źródło dofinansowania dla Akcji 1 „Mobilność kadry“ programu
Erasmus+ „Edukacja szkolna“ w ramach konkursu wniosków 2018, jest nabycie kompetencji
kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty,
dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.
2. Celem projektu „Zainwestuj w siebie – zacznij się uczyć języków obcych”
jest:


podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez rozwijanie warsztatu pracy nauczycieli,



zwiększenie kompetencji i umiejętności językowych nauczycieli i kadry zarządzającej
szkołą,



podniesienie jakości nauczania i uczenia się,



promowanie nauczania międzynarodowego,



przygotowanie do podjęcia współpracy międzynarodowej,



rozszerzenie kompetencji w zakresie ICT: wykorzystanie narzędzi
informatycznych, zdobycie praktycznej wiedzy na temat nauczania
metodą CLIL,



potrzeba wprowadzenia innowacji do oferty edukacyjnej szkoły,



porównanie systemów edukacyjnych szkół z krajów europejskich,



rozwój kompetencji społecznych i kulturowych, poszerzenie wiedzy na temat kultury i
cywilizacji poszczególnych krajów europejskich,



kształtowanie postawy tolerancji i poszanowania innych kultur,



pogłębienie poczucia tożsamości europejskiej.

3. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie.
4. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.
5. W ramach wsparcia organizacyjnego i logistycznego projektu zaplanowano:


naukę języka angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego wraz z poznaniem
kultury, zwyczajów, tradycji i systemu oświaty krajów, do których odbędą się
mobilności: Hiszpanii, Niemiec i Zjednoczonego Królestwa,



zapewnienie transportu uczestnikom mobilności zagranicznych,



opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia.

6. Przygotowaniem merytorycznym uczestników do wyjazdu zajmie się koordynator
projektu. Jego zadaniem będzie: przekazanie informacji o programie PO WER oraz o
projekcie; przekazanie informacji na temat miejsca i zakresu szkoleń oraz ich organizatorów,
a także zakwaterowania i infrastruktury; wsparcie uczestników przed wyjazdem, omówienie
wymogów linii lotniczych, bezpieczeństwa na lotnisku i w trakcie podróży.

§3
Warunki rekrutacji do udziału w projekcie

1. Osoby uprawnione do udziału w projekcie:
Kadra edukacyjna ZST: nauczyciele, nauczyciele – dyrektorzy, nauczyciele – bibliotekarze,
wychowawcy internatu, pedagog, nauczyciele zawodu.
2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie „Zainwestuj w siebie – zacznij się
uczyć języków obcych” musi:
a) być pracownikiem Zespołu Szkół Technicznych w Olecku,
b) posiadać wykształcenie pedagogiczne,
c) być zainteresowanym udziałem w mobilności ze względu na cele projektu,
d) zobowiązuje się do zmodyfikowania wykorzystywanego programu nauczania o
nowe elementy poznane i nabyte podczas mobilności,
e) zobowiązuje się do systematycznego uczestnictwa i realizacji działań objętych
projektem, szczegółowo opisanych w umowie,
f) zobowiązuje się do terminowego sporządzenia sprawozdania z mobilności,
opracowania i przeprowadzenia szeregu działań poprojektowych związanych z
promowaniem rezultatów projektu opisanych w umowie.

§4
Zasady rekrutacji i kryteria naboru
1. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem równych szans, w tym zasady równości płci,
wieku oraz stażu pracy pedagogicznej, a także niepełnosprawności.
2. Kandydaci, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego, zapoznają się z całością tekstu
niniejszego regulaminu.
3. Projekt zakłada rekrutację uzupełniającą 1 uczestnika Niemiec.
4. Kryteria naboru uczestników i punktacja do projektu „Zainwestuj w siebie – zacznij się
uczyć języków obcych”:
1. Przygotowanie projektów, wniosków, organizacja imprez w ZST, współpraca
międzynarodowa (0-3) (0 – nic, 1 - przygotowanie imprez lub przygotowanie
konkursów, 2 – udział w projektach jako uczestnik lub opiekun, 3 - opracowanie,
wdrażanie wniosków i projektów międzynarodowych i krajowych)

2. Poziom znajomości języka obcego, którego chcesz się uczyć (angielski, hiszpański,
niemiecki)(0-2) (0 –biegła znajomość, 1- zerowa znajomość, 2 - komunikatywna
znajomość języka),
3. Forma zatrudnienia w szkołach, których organem prowadzącym jest powiat (czas
określony/nieokreślony), część etatu (0-2) (0 – czas określony, część etatu, 1 – czas
nieokreślony, część etatu, lub czas określony niepełny pełen etat, 2 – nieokreślony,
pełen etat)
4. Staż pracy w ZST (0-2) (0 – powyżej 26 lat, 1 - 1 – 10 lat , 2 – 11 -25 lat)
5. Czy w ciągu najbliższych 5 lat zamierzasz skorzystać z nabytych praw emerytalnych
lub chcesz zmienić pracę? (0-1) (0 –tak, 1 – nie)
6. Niepełnosprawność (0-1) (0 - nie, 1 – tak)
7. Jaka jest Twoja motywacja do udziału w projekcie. (0-2) (0- brak, 1 – jeden argument,
2- dwa argumenty)
8. W jaki sposób Twój udział w projekcie i mobilności wpłynie na jakość Twojej pracy,
rady pedagogicznej oraz szkoły (ZST) (0-3) (0 – nic, 1 – wpływ tylko na jeden element,
2 – wpływ na dwa elementy, 3 – wpływ na trzy elementy)
9. Jakie nowe kompetencje zawodowe chciałabyś/chciałbyś zdobyć a jakie umiejętności
rozwinąć dzięki uczestnictwu w mobilności? (0-2) (0 – nic, 1 – jedna
kompetencja/umiejętność, 2 – dwie kompetencje/umiejętności)
10. Jak zamierzasz popularyzować efekty mobilności? (0-2) (0 – nic, 1 – nieprecyzyjna i
nieszczegółowa popularyzacja mobilności, 2 – szczegółowa i precyzyjna popularyzacja
mobilności)
11. Czy

zamierzasz

wziąć

udział

w

przygotowaniu

kolejnych

projektów

międzynarodowych, (np. udział w zespołach projektowych lub opieka nad
młodzieżą)? (0 -10) (0- nie, 10 – tak)
Razem 30 punktów.
5. Rekrutacja odbywa się od 05.07.2018 r. do 09.07.2018 r. do godz. 9.00.
6. Przyjmowane są jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwym formularzu (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 kopercie opatrzonej napisem: Projekt
10. Wyboru uczestników Projektu, na podstawie analizy dokumentów zgłoszeniowych
dokonuje Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą:


Katarzyna Łopacz – wicedyrektor ZST w Olecku



Alicja Jankowska – Bełbot – pomoc koordynatora projektu



Agnieszka Domańska – przedstawiciel administracji

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 zostaną wszyscy powiadomieni drogą elektroniczną w dniu

09.07.2018 r. do godz. 11.00.
14.

Kandydatom do udziału w projekcie przysługuje prawo odwołania się od decyzji

komisji rekrutacyjnej w formie pisemnej do dyrektora szkoły, w terminie do 7 dni od dnia
ogłoszenia wyników rekrutacji. Odwołanie rozpatruje dyrektor szkoły w terminie do 7 dni od
dnia złożenia odwołania. Decyzja dyrektora jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
15. Komisja rekrutacyjna sporządza listę osób rezerwowych.
16. Dokumenty złożone przez Kandydatów na uczestników projektu nie podlegają zwrotowi.
17. Załączniki do regulaminu rekrutacji są dostępne na stronie internetowej szkoły oraz u
koordynatora projektu.
18. Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz u koordynatora
projektu.

§5
Warunki rezygnacji w projekcie

1. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem ścieżki wsparcia
zobowiązany jest do zwrotu materiałów szkoleniowych. 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.

§6
Postanowienia końcowe
1. 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.
3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez dyrektora
szkoły.

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy według wzoru.
2. Deklaracja udziału w projekcie
3. Oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych

