
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU 

 

Tytuł: Zdobywanie kompetencji językowych i  dydaktyczno-metodycznych w 

dobie zmian oświatowych 

Erasmus+ KA1  

 

Nr projektu: 2017-1-PL01-KA101-037604 

 

Czas trwania projektu: od 01.09.2017r. do 31.08.2019r. (24 miesiące) 

 

W trakcie rekrutacji zapewniony zostanie równy dostęp do uczestnictwa w projekcie. 

Prawo do udziału w projekcie przysługuje każdemu, kto jest nauczycielem 

zatrudnionym w naszej placówce na stałe. 

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie oraz zachowania 

zasad sprawiedliwej rekrutacji wobec wszystkich zainteresowanych projektem 

nauczycieli Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II podjęte zostaną 

następujące działania:  

 

PROCEDURY REKRUTACJI  

 

1. Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji na radzie pedagogicznej Samorządowego 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie w dniu 28.08.2017r. 

2. Zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji na tablicy ogłoszeń w 

pokoju nauczycielskim Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w 

Bolszewie. 

3. Zamieszczenie regulaminu rekrutacji do projektu na tablicy ogłoszeń w pokoju 

nauczycielskim. 

4. Wysłanie informacji o projekcie Erasmus+ na pocztę elektroniczną do 

wszystkich nauczycieli gimnazjum. 

5. Zespół Projektowy w osobach Dyrektora szkoły, koordynatora projektu i 

współopiekuna projektu przeprowadzą postępowanie rekrutacyjne dla 

nauczycieli gimnazjum. 

6. Zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w mobilnościach udział weźmie 12 

nauczycieli. 

7. Rekrutacja do projektu będzie trwać od 01.09.2017r. do 08.09.2017r. 

8. Nauczyciele muszą spełniać kryteria rekrutacji zawarte w regulaminie. 

9. Wyniki rekrutacji zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w pokoju 

nauczycielskim oraz na stronie internetowej szkoły. 



KRYTERIA REKRUTACJI  

1. W postępowaniu rekrutacyjnym do projektu Erasmus+ pierwszeństwo mają 

nauczyciele, którzy:  

 

1.1 zaangażowali się w dotychczasowe działania związane z projektem już od 

momentu powstawania wniosku aplikacyjnego 

1.2 wypełnili wstępną ankietę na etapie pisania wniosku aplikacyjnego 

1.3 angażują się w realizację projektów szkolnych, współpracę szkoły z 

instytucjami zewnętrznymi, współpracę międzynarodową, organizację zadań 

wychowawczych, konkursów wiedzy przedmiotowej 

1.4 wyrażają chęć w zakresie realizacji zadań o charakterze międzynarodowym 

1.5 chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie dydaktyki i metodyki nauczania 

języka angielskiego i niemieckiego oraz technologii informacyjno-

komunikacyjnej  

1.6 wyrażają chęć dzielenia się swoimi nowymi umiejętnościami i wiedzą z innymi 

nauczycielami w szkole i poza szkołą 

1.7 mają potrzebę doskonalenia swojego warsztatu pracy  

1.8 posługują się biegle językiem angielskim lub niemieckim oraz wyrażają 

gotowość opanowania języka obcego na poziomie wymaganym przez 

organizatorów zagranicznych kursów.  

 

2. Z uwagi na dużą liczbę nowych umiejętności, jakie uczestnik projektu musi 

opanować w trakcie jego realizacji, ważne jest nastawienie nauczyciela oraz jego 

zaangażowanie się w pracę na rzecz projektu, a także gotowość podejmowania 

nowych działań.  

3. Pod uwagę będzie również brana dyspozycyjność i elastyczność osób 

zainteresowanych uczestnictwem w mobilnościach.  Wyjazd uczestnika projektu 

wiąże się z utrudnieniami organizacyjnymi dla szkoły, dlatego część z tych 

szkoleń może być planowana w wakacje. Udział w mobilności może również 

wymagać własnych nakładów finansowych.  

4. Zgodnie z założeniem projektu, w grupie uczestników projektu muszą się znaleźć 

nauczyciele języków obcych i przedmiotowcy, którzy przekażą zdobytą wiedzę 

swoim kolegom w szkole. 

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 

 

a. Spotkanie z nauczycielami zainteresowanymi udziałem w projekcie, 

b. Wypełnienie ankiety rekrutacyjnej przez kandydatów,  

c. Ocena ankiet przez komisję zgodnie z przyjętymi kryteriami,  

d. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, 

e. Sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego  

f. Ogłoszenie wyników rekrutacji,  

g. Zawarcie umowy z uczestnikami projektu.  



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zakwalifikowanie nauczyciela do udziału w projekcie zobowiązuje go do 

aktywnego podejmowania działań projektowych przez cały okres jego realizacji, 

czyli przez dwa lata. 

2. Do mobilności zakwalifikowanych zostanie 12 nauczycieli.  

3. Spośród nauczycieli, którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zostaną 

zakwalifikowani do udziału w projekcie utworzona zostanie lista rezerwowa.  

4. Ze względu na ryzyko wystąpienia różnych wypadków losowych (np. choroba 

dziecka, choroba uczestnika, trudna sytuacja rodzinna itp.), uniemożliwiających 

zakwalifikowanemu uczestnikowi udział w projekcie, do projektu zostaną 

włączone osoby z listy rezerwowej. 

5. Nauczyciele przystępujący do projektu składają pisemną deklarację uczestnictwa i 

wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

 

Ostateczną decyzję o wyborze uczestników podejmuje Dyrektor Szkoły 

 
 

Zespół Projektowy 


