Szkoła Podstawowa nr 4
im. ks. Jana Twardowskiego
w Przemyślu

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Nabywanie i podnoszenie kompetencji z języka angielskiego kadry edukacyjnej
Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu"
realizowanego w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”
w Programie Operacyjnym „Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
§1. Informacja o projekcie
1. Projekt „Nabywanie i podnoszenie kompetencji z języka angielskiego kadry
edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu"
o numerze: 2016-1-PL01-KA 101-024484 realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 4
im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu w okresie od 15.11.2016r. do 14.06.2018r.
2. Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+.
3. Projekt skierowany jest do kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Jana
Twardowskiego w Przemyślu.
4. Celem projektu jest:
 wzmocnienie profilu zawodowego nauczycieli
 nabycie i podniesienie kompetencji językowych kadry dydaktycznej
 poznanie przez nauczycieli narzędzi TIK związanych z komunikacja i grafiką.
5. Udział w projekcie jest bezpłatny.
§2. Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym
zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
2. Uczestnikiem projektu może być osoba zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 4 im.
ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu na stanowisku: nauczyciela, nauczyciela dyrektora, psychologa, pedagoga, nauczyciela - bibliotekarza, nauczyciela w świetlicy.
3. W celu zachowania zasad sprawiedliwej rekrutacji wobec wszystkich
zainteresowanych informacja o rozpoczęciu rekrutacji zostanie:
 ogłoszona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej;
 umieszczona w dzienniku elektronicznym;
 umieszczona na stronie internetowej szkoły w panelu nauczyciela;
 umieszczona na tablicy ogłoszeń w pokojach nauczycielskich.
4. Projekt przewiduje 25 mobilności w dwóch terminach:
 lipiec – sierpień 2017 r. – 12 mobilności;
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 styczeń – luty 2018 r. – 13 mobilności.
5. Przed każdą mobilnością zostanie przeprowadzona rekrutacja w następujących
terminach:
 15.11.2016 r. – 30.11.2016 r. – ostateczny termin złożenia formularza
zgłoszeniowego upływa z dniem 29.11.2016 r.
 7.06.2017 r. – 22.06.2017 r. - ostateczny termin złożenia formularza
zgłoszeniowego upływa z dniem 21.06.2017 r.
6. Jeden nauczyciel może brać udział w dwóch mobilnościach.
7. Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w projekcie jest zapoznanie się z regulaminem
rekrutacji i uczestnictwa kadry w projekcie i złożenie formularza zgłoszeniowego do
koordynatora projektu, p. Anny Wawrzynów.
8. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w składzie: wicedyrektor SP 4,
specjalista ds. osobowych, nauczyciel języka angielskiego.
9. Komisja Rekrutacyjna, zgodnie z przyznanymi punktami w poszczególnych
kategoriach, sporządza listę osób zakwalifikowanych do projektu oraz listę
rezerwową.
10. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone odpowiednio: 1.12.2016 r. i 23.06.2017 r. oraz
umieszczone na stronie internetowej szkoły w panelu nauczyciela, w dzienniku
elektronicznym oraz na tablicy ogłoszeń w pokojach nauczycielskich.
11. Kandydatom przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do
Dyrektora SP 4 w formie pisemnej, w terminie do 2 dni od dnia ogłoszenia wyników
rekrutacji. Rozpatrzenie odwołania następuje w terminie do 2 dni od dnia złożenia
odwołania i ma charakter ostateczny.
12. W przypadku niezgłoszenia się wystarczającej liczby uczestników mobilności zostanie
przeprowadzona dodatkowa rekrutacja w następujących terminach:
 1.12.2016 – 10.12.2016 r.;
 4.09.2017 – 20.09.2017 r.
§3. Kryteria rekrutacji
1.
a)
b)
c)

Szczegółowe kryteria naboru uczestników do projektu są następujące:
motywacja do wyjazdu – 10 punktów;
działania jakie kandydat(tka) planuje podjąć po udziale w mobilności – 10 punktów;
przydatność udziału nauczyciela w planowanym projekcie z uwzględnieniem
Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły – 10 punktów;
d) dotychczasowe zaangażowanie w pracę placówki ocenione przez dyrektora szkoły –
10 punktów.
2. Każde kryterium jest punktowane. Łącznie do zdobycia jest 40 punktów. Suma
zdobytych punktów decyduje o miejscu kandydata na liście. Spośród wszystkich

2

Szkoła Podstawowa nr 4
im. ks. Jana Twardowskiego
w Przemyślu

kandydatów Komisja Rekrutacyjna wybierze:
 do udziału w I mobilności 12 osób z największą liczbą punktów;
 do udziału w II mobilności 13 osób z największą liczbą punktów.
3. W razie uzyskania takiej samej punktów przez kandydatów o zakwalifikowaniu się do
udziału
w mobilności zadecyduje data złożenia formularza zgłoszeniowego.

§ 4. Obowiązki uczestnika projektu
1. Uczestnik zakwalifikowany do udziału w projekcie zobowiązuje się do podpisania:
 umowy pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem;
 porozumienia o programie mobilności i karty jakości mobilności;
 oświadczenia uczestnika projektu.
2. Uczestnik zobowiązuje się do:
 przestrzegania regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;
 udziału w kursie językowym organizowanym w ramach projektu;
 uczestniczenia w przygotowaniu kulturowym i spotkaniach organizacyjnych
przed mobilnościami;
 wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego przed każdą
mobilnością;
 regularnego uczestniczenia we wszystkich spotkaniach organizowanych przez
zespół projektowy w celu omówienia postępów realizacji projektu;
 terminowego wykonywania zadań przydzielonych w ramach projektu;
 doskonalenia znajomości języka angielskiego oraz umiejętności TIK;
3. Na każdym etapie realizacji projektu uczestnik zobowiązany jest do wypełniania
i udostępniania wszelkiej dokumentacji potrzebnej do monitorowania i ewaluacji
poszczególnych etapów projektu.
4. Informacje, o których mowa w punkcie 1, będą wykorzystywane przez Beneficjenta
w związku z jego obowiązkami sprawozdawczymi z realizacji Projektu.
§ 5. Zakres wsparcia
1. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:
a) przygotowanie kulturowo – językowe,
b) pokrycie kosztów kursu językowego za granicą,
c) organizacja i pokrycie kosztów transportu,
d) organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania podczas mobilności
e) przyznanie diety na czas trwania mobilności,
f) ubezpieczenie (na czas podróży, turystyczne, wypadek, ciężka choroba,
śmierć),
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g) przygotowanie
MOBILNOŚĆ.

dla

uczestników

projektu

dokumentów

EUROPASS

§ 6. Warunki rezygnacji
1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie w przypadku ważnych powodów
osobistych lub zdrowotnych. W takim wypadku jest zobowiązany w ciągu 7 dni od
zaistnienia przyczyny rezygnacji złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie, do
którego dołącza stosowne dokumenty poświadczające konieczność rezygnacji.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w punkcie 1, prawo do udziału w projekcie
uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności. Jeżeli
przed podjęciem decyzji o rezygnacji zostały dokonane płatności na nazwisko
pierwotnie wybranego uczestnika, jest on zobowiązany ponieść wszelkie koszty
finansowe powstałe na skutek zmiany nazwiska na bilecie lotniczym czy odwołania
rezerwacji.
3. W przypadku nieuzasadnionego wycofania się z projektu uczestnik pokrywa
poniesione przez szkołę koszty z środków własnych.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane będą przez Dyrektora
Szkoły.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.11.2016 r.
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