
REGULAMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„NOWE KOMPETENCJE KLUCZEM DO SUKCESU”

REALIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W CIĘCINIE

W RAMACH AKCJI:
KRÓTKOTERMINOWE PROJEKTY NA RZECZ MOBILNOŚCI UCZNIÓW

 I KADRY W SEKTORZE EDUKACJI SZKOLNEJ (KA122-SCH).

 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu „Nowe kompetencje kluczem do sukcesu”.
Regulamin  oraz  dokumenty  rekrutacyjne  dostępne  są  u  Dyrekcji  Szkoły  Podstawowej  nr  1
im. Konstytucji 3 Maja w Cięcinie oraz u koordynatora projektu – Szymona Nowaka.

Wniosek wraz ze szczegółowym uzasadnieniem i zaplanowanymi działaniami jest dostępny u Dyrektora Szkoły
oraz koordynatora projektu. 

§ 2. INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt Erasmus+ numer   KA122-SCH-9ACC6F60 „Nowe kompetencje kluczem do sukcesu” jest realizowany
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Cięcinie w okresie od 01.09.2022 r. do 29.02.2024 r.
Projekt  realizowany  jest  przy  wsparciu  finansowym  Unii  Europejskiej  w  ramach akcji Krótkoterminowe
projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej (KA122-SCH).

Autorami projektu są:                                     Koordynator projektu:

Jadwiga Dziedzic                                              Szymon Nowak
Sabina Pietraszewska
Ewa Mikusek
Szymon Nowak

Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi: 22836,00 Euro.

Projekt zakłada 17 mobilności obejmujących udział w kursach metodycznych  w Grecji, Finlandii, Hiszpanii i
językowym na Malcie. Uczestnikami mobilności będzie 17 pracowników szkoły: kadra zarządzająca (dyrektor,
1 wicedyrektorów) i nauczyciele, pedagog, psycholog. 
Uczestnicy  zostaną  objęci  przygotowaniem  kulturowym  oraz  językowym  w  ramach  20  godzin  języka
angielskiego.
Językiem projektu jest język polski, natomiast językiem komunikacji język polski oraz język angielski.
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Projekt skierowany jest   do kadry zarządzającej  oraz wszystkich nauczycieli  Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Konstytucji  3  Maja  w  Cięcinie  zainteresowanych  doskonaleniem  swojego  warsztatu  pracy  w
międzynarodowym gronie.
Udział w projekcie jest objęty dofinansowaniem z przydzielonych środków.  Udział w mobilności może

również wymagać własnych nakładów finansowych.

§ 3. CELE PROJEKTU 
Głównym celem projektu jest polepszenie jakości pracy szkoły i nadanie jej wymiaru europejskiego, poprzez
zdobycie  nowych kwalifikacji  przez reprezentantów grona pedagogicznego oraz kadrę zarządzającą,  dzięki
udziałowi w mobilnościach zagranicznych. Wynikiem będzie:

 Rozwinięcie  u  nauczycieli  kompetencji  z  języka  angielskiego  w  zakresie  komunikacji,  gramatyki,
słownictwa,  rozumienia  mowy i  wymowy z poziomu A1 do A2 i  B2 do C1.  Poznanie  przez nich
nowych aplikacji internetowych, narzędzi cyfrowych i wykorzystywanie ich podczas lekcji. 

 Podniesienie kompetencji metodycznych wśród nauczycieli matematyki i innych przedmiotów ścisłych
oraz nauczycieli języka angielskiego. 

 Stworzenie  przez  nauczycieli  nowatorskiej  bazy  dydaktycznej,  wpływającej  na  atrakcyjność  i
skuteczność lekcji, inspirującej uczniów do myślenia i kreatywności. 

 Poprawienie wyników w nauce z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych ze średniej 3,65 do 3,75 i
wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki ze staninu 5 do staninu 6. 

 Znalezienie  szkoły  partnerskiej  do  współpracy  wirtualnej  i  zbudowanie  potencjału  do  wymiany
międzynarodowej. 

 Wzrost pozytywnego nastawienia uczniów do integracji europejskiej, zwiększenie ich zaangażowania w
naukę języków obcych.

 Podniesie  prestiżu szkoły w oczach lokalnego społeczeństwa.
 nawiązanie  współpracy ze szkołą z  zagranicy co w efekcie  doprowadzi  w przyszłości  do wymiany

młodzieżowej.
Beneficjenci  podzielą  się  po  udziale  w  kursach   nowo  zdobytymi  umiejętnościami  i  doświadczeniem  z
pozostałymi pracownikami szkoły, a także wdrożą je w proces nauczania i życie szkoły. Uczestnicy mobilności
podzielą się również wiedzą z zaproszonymi nauczycielami szkół  i przedszkoli gminy Węgierska Górka. 
Zaplanowano  również  promocję  szkoły  w  środowisku  poprzez  sprawozdania  zamieszczone  na  stronie
internetowej  szkoły,  lokalnej  prasie,  portalu  internetowym  Ciecina.eu,   Facebooku,  informacjach
zamieszczonych na tablicach informacyjnych w szkole itp.

W związku z dostępnością 3 vacatów na kurs matematyczny za zgodą opiekuna naszego
projektu zamieniamy kraj i kurs.
Kurs pierwotny:

Math games as a pedagogical method 

https://www.metagnosi.com/index.php/erasmus_courses/math-games-as-a-pedagogical-method/

Larisa- Grecja

Czas mobilności:  7 dni       Ilość mobilności: 3 
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Zamiana na:

Math+Games x Innovation = Fun2 -  Nauczanie  matematyki  z  wykorzystaniem metod  opartych  na grach
matematycznych, odgrywanie ról i interaktywnym działaniu. Podczas kursu realizowane będą też zagadnienia
zdrowego stylu życia przy użyciu liczb i interpretacji. Poprzez zajęcia grupowe, prezentacje, burzę mózgów i
praktyczne eksperymenty uczestnicy dowiedzą się, jak zapewnić angażujące i innowacyjne ćwiczenia i zajęcia
dla swoich uczniów). 

Organizacja przyjmująca: Teacher Academy

Teneryfa/Hiszpania

Czas mobilności: 6 dni, Ilość mobilności:3

UWAGA! ZMIANA MIEJSCA KURSU I ZWIĄZANA Z TYM ZMIANĘ ODLEGŁOŚCI NIE BĘDZIE
SKUTKOWAŁO  DODATKOWYM DOFINANSOWANIEM DO KOSZTÓW  PODRÓŻY.  KOSZTY
DOFINANSOWANIA PODRÓŻY ZOSTANĄ TAKIE SAME JAK DO KURSU W GRECJI.

 
 
§ 4. ZESPÓŁ REKRUTACYJNY
Dyrektor  szkoły  powołuje  zespół  rekrutacyjny.  Do  zadań  zespołu  należy  zrekrutowanie  uczestników,
optymalnie  odpowiadających adekwatności mobilności,  podejmowanych dla potrzeb poprawy jakości pracy
szkoły. 
Zespół opracuje kryteria sprawiedliwej, zgodnej z zasadą równości szans rekrutacji oraz przejrzystą i spójną
procedurę wyboru. 

 
§ 5. REKRUTACJA
Rekrutacja uzupełniająca do udziału w projekcie trwa w terminie od  14.03.2023 r. do 20.03.2023 r.

 Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia od dnia zakończenia rekrutacji uzupełniającej.
Aby zapewnić równy dostęp do informacji o projekcie oraz zachować zasadę sprawiedliwej rekrutacji wobec
wszystkich zainteresowanych projektem nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja podjęte
zostaną następujące działania:
Poinformowanie nauczycieli o rozpoczęciu projektu, jego celach i ogólnych zasadach rekrutacji do projektu  
w czasie konferencji Rady Pedagogicznej – RP została poinformowana przed poprzednią rekrutacją.
Zamieszczenie  informacji  o  prowadzonej  rekrutacji  uzupełniającej  oraz  regulaminu  wraz  z  ankietami
rekrutacyjnymi  uczestnictwa  na  tablicy  informacyjnej  w  pokoju  nauczycielskim  i  na  stronie  internetowej
szkoły.
Zamieszczenie na tablicy informacyjnej opis  wybranego kursu.
Lista  uczestników  projektu  zakwalifikowanych  oraz  nauczycieli  znajdujących  się  na  liście  rezerwowej  na
poszczególne wyjazdy zostanie podana do publicznej wiadomości.

DZIAŁANIA PO REKRUTACJI:

 Przygotowanie kulturowe dla nauczycieli dotyczące danego kraju do którego odbędą się wyjazdy
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 Przygotowanie  językowe  nauczycieli  zakwalifikowanych  do  mobilności  w  formie  20  lekcji  języka
angielskiego, które poprowadzi nauczyciel tego języka będący pracownikiem szkoły 

 Ustalenie z uczestnikami terminów poszczególnych mobilności 
 Zarezerwowanie kursów i zakup biletów lotniczych
 Przygotowanie  nauczycieli  do  podróży  (potrzebna  dokumentacja,  podstawowe  przepisy  prawa

dotyczące  kraju  docelowego,  źródła  informacji  dotyczące  aktualnych  przepisów  dotyczących
podróżowania, pomoc w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia itp.)

Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji nauczycieli do udziału w projekcie:

 Kwalifikacje zawodowe nauczyciela odpowiadające specyfikacji mobilności,
 Motywacja nauczyciela do wzięcia udziału w mobilności,
 Gotowość  do  udziału  w  działaniach  na  wszystkich  etapach  trwania  projektu

 (przygotowanie, mobilność, wdrożenie i upowszechnienie rezultatów),
 Stopień  znajomości  języka  angielskiego,  w  oparciu  o  wyniki  testu  poziomującego,  spełniającego

kryteria ESOKJ*
*W przypadku kursu językowego - kwalifikacja językowa od A1. 
*W przypadku kursów metodycznych, specjalistycznych - kwalifikacja co najmniej B1.

 Spełnione kryteria formalne kandydata wynikające z zasad programu Erasmus+.
 Udział nauczycieli w pracach przy opracowaniu projektu oraz w działaniach z nim związanych 

Zadeklarowanie  uczestniczenia  w  projekcie  zobowiązuje  nauczyciela  do  aktywnego  podejmowania
działań projektowych przez cały okres jego realizacji!

 
 § 6. PRZEBIEG REKRUTACJI
Rekrutacja do projektu będzie przebiegał:

 Nauczyciele zainteresowani wyjazdem wypełnią List motywacyjny ( zał. nr 1) oraz arkusz rekrutacyjny
( zał. nr 2), na podstawie którego możliwe będzie zakwalifikowanie ich do udziału w kursach. 

 Zostaną utworzone dwie listy : 
1. Lista podstawowa  obejmująca nauczycieli, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.
2. Lista rezerwowa obejmująca nauczycieli mogących zastąpić osoby, które z niezależnych od siebie 

powodów nie będą mogły uczestniczyć w kursach.

 Nauczyciele  zakwalifikowani  do  czynnego  udziału  w   projekcie  składają  pisemną  deklarację
uczestnictwa w  projekcie  i  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  związku  z
działaniami projektowymi.

 W przypadku braku odpowiedniej ilości kandydatów do udziału w projekcie, zostanie przeprowadzona
ponowna rekrutacja w wyznaczonym terminie.

 
§ 7. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Uczestnik zobowiązuje się do:

 przestrzegania regulaminu uczestnictwa w projekcie
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 regularnego  uczestniczenia  we  wszystkich  spotkaniach  organizowanych  przez  koordynatora  w celu
omówienia postępów realizacji projektu

 wykonywania w wyznaczonym terminie zadań przydzielonych w projekcie
 tworzenia  i  opracowywania  materiałów  niezbędnych  do  realizacji  poszczególnych  działań

przewidzianych na wszystkich etapach trwania projektu
 dzielenie się wiedzą i przeprowadzenie lekcji otwartych z wykorzystaniem poznanych metod nauczania 
 szkolenie Rady Pedagogicznej oraz udostępnianie materiałów i narzędzi niezbędnych do prowadzenia

zajęć z zastosowaniem nowych metod 
 promowania projektu wśród społeczności szkolnej i lokalnej oraz na skalę międzynarodową;
 doskonalenia znajomości języka angielskiego, warsztatu metodycznego oraz umiejętności TIK;
 godnego wypełniania swoich obowiązków na forum międzynarodowym.

§ 8. ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
Nauczyciel ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji
potwierdzonego własnoręcznym podpisem ( załącznik nr 3)
W  przypadku  takiej  rezygnacji  w  wyjeździe  uczestniczyć  będzie  nauczyciel  z  listy  rezerwowej,  którego
kwalifikacje oraz stopnień 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. 

  
§ 9. INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI
Z posiedzenia zespołu rekrutacyjnego zostanie sporządzony protokół, zawierający datę posiedzenia, imiona i
nazwiska beneficjentów oraz podpisy członków komisji, jak również listę nauczycieli zakwalifikowanych do
wyjazdu.  Lista  beneficjentów  zostanie  wywieszona  na  tablicy  ogłoszeń  w  pokoju  nauczycielskim  oraz
opublikowana na szkolnej stronie internetowej w zakładce „Erasmus+” 

§ 10. PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

Nauczycielowi przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników 
kwalifikacji. Organem odwoławczym jest dyrektor Szkoły Podstawowej im Konstytucji 3 Maja w Cięcinie. 
Odwołanie jest rozpatrywane w ciągu 7 dni od daty wpływu. Decyzja dyrektora jest decyzją ostateczną. 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Koordynator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  postanowień  niniejszego  regulaminu  w  przypadku  zaistnienia
nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, a dotyczących udziału
w projekcie, decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej
jednego nauczyciela znającego założenia projektu.
Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu 

 
                                                                          Szymon Nowak
                                                                      koordynator projektu
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