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Projekt finansowany w ramach programu 

Unii Europejskiej Erasmus+ 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA NAUCZYCIELI W PROJEKCIE 

"Zaprogramuj swój sukces!" 

realizowanym w Szkole Podstawowej nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu 

Nr projektu: : 2019-1-PL01-KA229-065714 

§ 1. 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji nauczycieli - uczestników projektu "Zaprogramuj 

swój sukces!", który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach sektora Edukacji Szkolnej 

programu Erasmus+ (partnerstwa strategiczne - współpraca szkół) w roku 2019. 

§ 2. 

Informacje o projekcie 

1. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu w okresie od 2019-09-01 

do 2021-08-31. 

2. Projekt realizowany jest we współpracy z 4 krajami partnerskimi: Włochami, Turcją, Rumunią 

i Macedonią. 

3. Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu  pełni funkcję placówki koordynującej projekt. 

4. Projekt skierowany jest do uczniów klas VII i VIII oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 

im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu. 

5. Głównym celem projektu jest: 

a) nauka kodowania i programowania oraz zastosowanie technologii informacyjno - 

komunikacyjnych, 

b) kształtowanie kompetencji miękkich, 

c) propagowanie idei doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości, 

d) wymiana wiedzy i umiejętności w powyższych  obszarach pomiędzy nauczycielami krajów 

partnerskich. 

Udział nauczycieli w projekcie ma na celu również rozwijanie kompetencji porozumiewania się 

w językach obcych (języku angielskim) - poprzez udział w wyjeździe do jednej ze szkół 

partnerskich. 

6. W projekcie może wziąć udział grupa maksymalnie 8 nauczycieli. 

7. W ramach realizacji projektu zaplanowane są 4 wyjazdy uczestników projektu - uczniów 

i nauczycieli (spotkania związane z uczeniem się i nauczaniem), po jednym do każdej ze szkół 

partnerskich z Włoch, Turcji, Rumunii i Macedonii. 

 

§ 3. 

Warunki uczestnictwa w projekcie 
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1. W projekcie może uczestniczyć nauczyciel  Szkoły Podstawowej nr 10 im. Bolesława 

Zwolińskiego w Sieradzu, zatrudniony  na podstawie umowy  o  pracę na minimum  pół  etatu, 

który spełnia następujące warunki:  

 naucza jednego z następujących przedmiotów: informatyka, język angielski, matematyka, 

doradztwo zawodowe i wyraża chęć pełnienia funkcji opiekuna uczniów podczas jednego 

wyjazdu do kraju partnerskiego, lub  

 jest nauczycielem innego przedmiotu niż wyżej wymienione i wyraża chęć pełnienia funkcji 

opiekuna uczniów podczas jednego wyjazdu do kraju partnerskiego w przypadku, gdy inny 

kandydat spełniający kryterium nauczania przedmiotów wymienionych powyżej nie wyraża 

zgody na pełnienie funkcji opiekuna  podczas żadnego wyjazdu do kraju partnerskiego.  

2.  Dodatkowo  oprócz  kryteriów  wymienionych  w  §3 pkt. 1  uczestnik szkoleń musi spełnić 

następujące warunki: 

a) zapoznać się z treścią Regulaminu Projektu, 

b) wypełnić i złożyć w terminie poprawnie wypełniony  Formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 1) 

i Ankietę rekrutacyjną (Załącznik  nr  2)  oraz  wyrazić  zgodę  na  przetwarzanie swoich danych 

osobowych na potrzeby realizacji projektu. 

3. Oprócz spełnienia kryteriów wymienionych w pkt. 1 i pkt. 3 §3. Regulaminu Rekrutacji,  

oceniany będzie również poziom spełnienia przez kandydata następujących kryteriów: 

 podejmowanie inicjatyw na rzecz wychowanków, 

 posiadanie  doświadczenia  w  zakresie  sprawowania  opieki  nad  uczniem  (w  tym  

w czasie wyjazdów zagranicznych), 

 poziom znajomości języka angielskiego, 

 umiejętność uzasadnienia potrzeby udziału w projekcie, 

 zobowiązanie się do wypełnienia obowiązków określonych w pkt.11 § 3. regulaminu 

rekrutacji. 

4. W  wypadku  braku  odpowiedzi  lub  negatywnej  odpowiedzi  w  punkcie  6.  Załącznika nr 2,  

wynik zbiorczy ankiety rekrutacyjnej wynosi 0. 

5. Rekrutację  przeprowadzi  Komisja  Rekrutacyjna  (KR),  wyłaniając  8  kandydatów/-ek 

do projektu oraz tworząc listę rezerwową w przypadku większej ilości chętnych. 

6. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: 

 koordynator projektu  – p. Olga Jaworska, 

 asystent koordynatora projektu – p. Agnieszka Proszewska – Olczyk 

 dyrektor szkoły – p. Helena Rajewska. 

7. Harmonogram rekrutacji: 

a) przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych – do 28 października 2019 r. 

b) zakończenie procesu rekrutacji - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej 

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim najpóźniej 30 października 

2019 r..   

8. Kandydaci/-tki, których dokumentacja nie spełni kryteriów określonych w pkt. 1 § 3. nie będą 

brani pod uwagę przy ocenie pozostałych kryteriów. 
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9. W wypadku  uzyskania  jednakowej  liczby  punktów, o  miejscu  na  liście  rankingowej 

decyduje kolejność zgłoszeń. 

10. Rekrutacja  do  projektu  prowadzona  jest  zgodnie  z  zasadą  równości  szans, 

z zapewnieniem  otwartego  naboru  uczestników  projektu   oraz  bezstronności i  przejrzystości 

procesu  rekrutacji  (eliminującego  wszelkie  formy  dyskryminacji  ze względu  na  płeć,  wiek, 

wyznanie,  przynależność  rasową,  etniczną,  religię, niepełnosprawność czy orientację seksualną). 

11. Nauczyciele zakwalifikowani do udziału w projekcie zobowiązani są do: 

 stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i  do rozwiązywania 

problemów / pełnienia funkcji  opiekuna uczniów podczas wyjazdu do kraju partnerskiego, 

 udziału w szkoleniu z zakresu rozwijania kompetencji miękkich (23.01.2020 r.), 

 przeprowadzenia lekcji otwartych podczas pobytu w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu 

uczestników projektu z krajów partnerskich (planowany termin pobytu: styczeń 2021 r.), 

 uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez koordynatora i asystenta koordynatora 

projektu dotyczących różnych działań związanych z realizacją projektu, 

 wypełniania ankiet, 

 zaangażowania się w wydarzenia związane z projektem,  

 promowania działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej, 

 nauczyciele pełniący funkcję opiekuna uczniów podczas wyjazdu do kraju partnerskiego 

zobowiązani są  do napisania sprawozdania z wyjazdu i dostarczenia go koordynatorowi lub 

asystentowi koordynatora projektu w terminie 1 tygodnia od powrotu z wyjazdu. 

12. Przydział do udziału w wyjazdach związanych z uczeniem się/nauczaniem  (w określonym 

kraju) odbędzie się na podstawie analizy zapisów Ankiety rekrutacyjnej oraz rozmowy 

z uczestnikiem. 

13. W przypadku braku możliwości udziału w wyjeździe (zajście zdarzenia losowego) zastępstwo 

obejmuje koordynator, asystent koordynatora projektu lub dyrektor szkoły. 

§4 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

w każdym czasie. 

3. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej. 

4. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez koordynatora projektu / 

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu. 

 

 

 

Sieradz, dn. 15.10.2019 r.          
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Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności 

za umieszczoną w regulaminie zawartość merytoryczną. 


