
    

 

Regulamin rekrutacji uczestników projektu 

 

„SZKOŁA OTWARTA NA ŚWIAT” 

 

Projekt nr POWERSE-2019-1-PL01-KA101-061777 współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój ( PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji 

szkolnej” 

                                                             

                                                                             § 1 

Informacje o projekcie 

 

1. Projekt pod nazwą „Szkoła otwarta na świat” realizowany jest ze środków Programu 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa 

mobilność kadry edukacji szkolnej“, którego beneficjentem jest Powiat Otwocki – Specjalny 

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Otwocku. 

 

 Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+. 

 

Czas trwania projektu obejmuje okres 31 miesięcy; 02.08.2019 – 1.03.2022 

 

                                                                              § 2 

Postanowienia ogólne: 

 

1. Głównym celem projektu „ Szkoła otwarta na świat”, który stanowi dodatkowe źródło 

dofinansowania dla Akcji 1 „Mobilność kadry“ programu Erasmus+ „Edukacja szkolna“ w 

ramach konkursu wniosków 2019, jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych 

przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty, dzięki udziałowi w 

zagranicznych mobilnościach. 

 

 



                                                                                
 

 

2. Celem projektu „ Szkoła otwarta na świat” jest: 

 

 podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez rozwijanie warsztatu pracy nauczycieli                 - 

rozwinięcie umiejętności twórczego, kreatywnego podejścia w uczeniu i nauczaniu języka 

 doskonalenie umiejętności dydaktycznych i organizacyjnych w zakresie pracy z uczniem z 

niepełnosprawnością intelektualną oraz z słabosłyszącym.  

 podniesienie poziomu i skuteczności nauczania j. angielskiego poprzez podniesienie 

kwalifikacji i umiejętności 2 nauczycieli tego języka 

 podniesienie umiejętności językowych do poziomu B1( zaawansowanego) u 6 nauczycieli 

 podniesienie kompetencji społecznych, językowych i komunikacyjnych 

 pogłębienie postawy tolerancji i poszanowania innych kultur 

 pogłębianie poczucia tożsamości europejskiej 

 poszerzenie wiedzy na temat kultury i cywilizacji 

 nawiązanie kontaktów z nauczycielami ośrodków z innych krajów UE 

 wykorzystanie nowych narzędzi TIK na potrzeby nauczania (wykorzystywanie TIK przez 

minimum 70% nauczycieli) oraz nawiązywanie współpracy międzynarodowej (korzystanie 

z eTwinning przez minimum 30% nauczycieli) 

  wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły i nadanie jej międzynarodowego zasięgu 

poprzez realizację minimum 2 projektów międzynarodowych rocznie 

 

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 wraz poznaniem kultury, zwyczajów, tradycji i systemu  

  oświatowego krajów do których odbędą się mobilności: Malty oraz Wielkiej Brytanii 

- 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 zarządzająca szkołą oraz nauczyciele zatrudnieni w Specjalnym Ośrodku                                    

Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Otwocku 

2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie „Szkoła otwarta na świat” musi: 

a) być pracownikiem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Otwocku 

b) posiadać wykształcenie pedagogiczne w specjalności zgodnej z opisaną w projekcie grupą 

docelową 

c) być zainteresowanym udziałem w mobilności ze względu na cele projektu, 

d)  zobowiązuje się do zmodyfikowania wykorzystywanego programu nauczania o nowe 

elementy nabyte i polecane 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 ( 14 dni od 

zakończenia) , opracowania i przeprowadzenia szkolenia dla kadry pedagogicznej 

zatrudnionej w szkole na temat umiejętności i wiedzy zdobytej podczas mobilności. 

 

§ 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. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem równych szans, w tym zasady równości płci,  

wieku oraz stażu pracy. Pierwszeństwo będą miały osoby posiadające orzeczenie o 

niepełnosprawności. 

 



                                                                                     

2. Kandydaci, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego, zapoznają się z całością tekstu 

niniejszego regulaminu. 

3. Projekt zakłada rekrutację 8 uczestników. 

4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły. 

5. Rekrutacja odbywa się od 10.06.2019r. do 17.06.2019r. 

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 w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem: Projekt 

„Szkoła Otwarta na Świat”, imię i nazwisko kandydata. 

10. Wyboru uczestników Projektu, na podstawie analizy dokumentów zgłoszeniowych 

dokonuje Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą pracownicy administracyjni 

szkoły oraz przedstawiciel organu prowadzącego szkołę. 

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 powiadomieni drogą elektroniczną są jedynie uczestnicy, którzy 

zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie. 

14. Komisja rekrutacyjna sporządza listę osób rezerwowych. 

15. Dokumenty złożone przez Kandydatów na uczestników projektu nie podlegają 

zwrotowi 

 

§ 5 

Warunki rezygnacji w projekcie 

 

1. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie ( z powodów losowych) przed 

rozpoczęciem ścieżki wsparcia zobowiązany jest do zwrotu materiałów szkoleniowych  



                                                                                      

 

oraz poniesionych na jego rzecz kosztów mobilności. 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 

Obowiązki uczestników projektu 

 

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, warsztatu metodycznego oraz umiejętności 

TIK 

• Godnego reprezentowania szkoły na forum międzynarodowym 

 

§ 7 

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. 



                                                                                     

Załącznik 1   Formularz zgłoszeniowy udziału w projekcie „Szkoła Otwarta na Świat” 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Otwocku 

nr umowy POWERSE-2019-1-PL01-KA101-061777 realizowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój                  

(PO WER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej“  

 

1. Imię i nazwisko  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Data i miejsce urodzenia  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Adres zameldowania 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Stanowisko  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Rodzaj umowy o pracę (np. na czas określony, na czas nieokreślony)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Numer telefonu kontaktowego  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Adres e-mail  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  

Załącznik nr 2  Formularz zgłoszeniowy udziału w projekcie „Szkoła Otwarta na 

Świat” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Otwocku 

nr umowy POWERSE-2019-1-PL01-KA101-061777 realizowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój                  

(PO WER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej“ 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………… 

1. Stopień znajomości języka angielskiego:  

o podstawowy,  

o średniozaawansowany,  

o zaawansowany  

2.Profil i dorobek zawodowy 

Prace/działania na rzecz szkoły/środowiska. Doświadczenie zawodowe 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Jakie działania zamierzasz podjąć przygotowując się do udziału w mobilności?  

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Jakie nowe kompetencje zawodowe chciałabyś/chciałbyś zdobyć, a jakie 

umiejętności rozwinąć dzięki uczestnictwu w mobilności?  

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



                                                                                           

 

5. Jaka jest Twoja motywacja do udziału w projekcie, w tym udział w przygotowaniu 

projektu mobilności?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                         

6. Jak Twój udział w projekcie wpłynie na jakość Twojej pracy, rady pedagogicznej 

oraz Twojej szkoły jako instytucji  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. W jaki sposób planujesz popularyzować efekty mobilności?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Na jaki czas jesteś zatrudniony w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 

nr 2 w Otwocku? Czy czas zatrudnienia gwarantuje pełną realizację wszystkich 

założeń projektu? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


