Regulamin rekrutacji uczestników projektu: „Zagraniczna mobilność kadry
edukacji szkolnej" realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Stalowej Woli w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu.
2. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są u Dyrektora Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Woli oraz u koordynatora projektu
pani Katarzyny Wołoszyn
§2. INFORMACJE O PROJEKCIE
3. Projekt POWERSE o numerze 2014-1-PL01-KA101-000505 i tytule: „Rozwój

kompetencji osobistych i doskonalenie umiejętności planowania
i
zarządzania
projektem
międzynarodowymsukcesem
w nawiązywaniu międzynarodowej współpracy” realizowany jest w
Zespole
Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr
1
w
Stalowej
Woli
w okresie od 12. 2014 do 12. 2016 r.

4. Projekt realizowany jest ze środków krajowych w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
(POWER).
5. Projekt przewiduje wyjazd 3 nauczycieli do Niemiec w celu odbycia szkoleń
z technologii informacyjno- komunikacyjnych, 1 nauczyciela do Portugalii oraz
2 obserwacji typu Job shadowing także w Portugalii
Czas pobytu nauczycieli za granicą jest 7-9 dni.
6. Językiem projektu jest język polski, natomiast językiem komunikacji

z partnerami zagranicznymi język angielski i język niemiecki.
7. Projekt skierowany jest do nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Stalowej Woli chętnych do rozwijania swoich kompetencji językowych oraz
umiejętności w zakresie TIK, jak również zainteresowanych doskonaleniem
warsztatu metodycznego, a także gotowych do podejmowania działań
nowatorskich.
§3 CELE PROJEKTU
1. Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli, doskonalenie umiejętności

uczenia się,
2. Podniesienie poziomu kompetencji w zakresie ICT i wykorzystania narzędzi
informatycznych,

3. Poznanie nowoczesnych, innowacyjnych metod nauczania,

4. Podniesienie kompetencji w zakresie języka obcego,
5. Rozwój kompetencji językowych,
6. Przełamanie barier międzykulturowych,
7. Nawiązanie międzynarodowej współpracy szkół.

§4 ZASADY REKRUTACJI
Koordynator projektu dokona wszelkich starań, aby proces selekcji
charakteryzował się otwartością, sprawiedliwością i transparentnością,
aby wszyscy zainteresowani projektem nauczyciele mieli równe szanse.
1. Dyrektor szkoły zapozna nauczycieli na Radzie Pedagogicznej o możliwości
wzięcia udziału w projekcie zagranicznym
2. Zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w mobilnościach udział weźmie 6
nauczycieli, w tym koordynator
3. Rekrutacja do projektu trwa od stycznia 2015 do marca 2015r.

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 31.03.2015r.
5. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji nauczycieli do udziału w projekcie:
a) Kryteria formalne (terminowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
uzasadnienie chęci wyjazdu)
b) Własna aktywność w szkoleniach językowych i metodycznych w kraju.

c) Zaangażowanie poza szkolne (inicjowanie imprez, projektów itp.)
d) Praca w PSNJO lub innym stowarzyszeniu na rzecz edukacji i młodzieży
6. Nauczyciele przystępujący do projektu podpisują umowę z dyrektorem szkoły

i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami
projektowymi.
7. W szkole powołany jest zespół rekrutacyjny. Zespół liczy 3 osoby i składa się

z dyrektora i vice-dyrektora szkoły oraz koordynatora projektu

§6 INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

8. Z postępowania rekrutacyjnego zostanie sporządzony protokół zawierający

datę tego postępowania , imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak
również listę nauczycieli zakwalifikowanych do wyjazdu. Zrekrutowani
nauczyciele zostaną powiadomieni na RP, nie później niż 30.o4.2015r.

§7 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

9. Uczestnik zobowiązuje się do:
• Przestrzegania regulaminu uczestnictwa w Projekcie;
• Regularnego uczestniczenia we wszystkich spotkaniach organizowanych przez
koordynatora w celu omówienia postępów realizacji projektu;
• Realizowania celów i założeń projektu;
• Terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań;
• Promowania projektu wśród społeczności szkolnej i lokalnej oraz na skalę
międzynarodową;
• Doskonalenia znajomości języka angielskiego, niemieckiego , warsztatu
metodycznego oraz umiejętności TIK;
• Godnego reprezentowania szkoły na forum międzynarodowym.
§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu
w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.

