
Załącznik do zarządzenia nr 02/2016 Dyrektora SOSzW w Złotoryi 

Regulamin rekrutacji nauczycieli do projektu „Rozwój kompetencji kluczowych 

nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Złotoryi w wymiarze 

europejskim" realizowanego w ramach programu Erasmus+. 

I.  Informacje ogólne  

 

1. Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie „Rozwój 

kompetencji kluczowych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego w Złotoryi w wymiarze europejskim" realizowanego w ramach 

programu Erasmus+. 

2. Beneficjentem (projektodawcą) projektu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Złotoryi 

3. Projekt jest realizowany w terminie: 01 czerwca 2016r. – 31 maj 2017r.  

4. Głównym celem projektu jest  nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez 

przedstawicieli kadry pedagogicznej Ośrodka dzięki udziałowi w  szkoleniach 

zagranicznych.  

5. Szczegółowymi celami projektu są:  

a) ulepszanie warsztatu pracy pod względem organizacyjnym, jak i metodycznym; 

b) opracowanie bardziej efektywnych rozwiązań do środowiska uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną dzięki współpracy z innymi uczestnikami 

kursu oraz refleksją nad metodami nauczania; 

c) nawiązanie relacji z partnerami europejskimi, w celu stworzenia i wdrożenia 

efektywniejszych programów nauczania; 

d) poprawa znajomości języków obcych wśród kadry pedagogicznej; 

e)  poprawa jakości tworzenia i unowocześnienia programów edukacyjno-

terapeutycznych, rewalidacyjnych i wychowawczych. 

6. Projekt skierowany jest do pracowników pedagogicznych zatrudnionych na stałe w 

pełnym wymiarze w SOSzW w Złotoryi, których profil został określony we wniosku 

aplikacyjnym do Erasmus+ akcja Mobilność kadry edukacji szkolnej o numerze 2016-

1-PL01-KA101-023972 

7. Projekt obejmuje dwa szkolenia zagraniczne „All Children are Special" (wrzesień 

2016) oraz „Mindfulness: cultivating awareness” (luty 2017) realizowane w Hiszpanii. 

II. Obowiązki uczestników 

1. Każdy uczestnik i uczestniczka projektu zobowiązuje się do:  

a.) poddania się procedurze rekrutacji, po uważnym zapoznaniu się z 

dokumentami rekrutacyjnymi,  

b.) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach w ramach 

przygotowania kulturowego i merytorycznego, 



c.) terminowego i skrupulatnego: wypełnienia dokumentów wyjazdowych, 

podpisania stosownych umów, dostarczenie informacji wymaganych przez 

organizatorów szkolenia oraz Agencję Narodową, 

d.) stosowanie się do regulaminu wyjazdu, który zostanie podany osobom 

zakwalifikowanym do wyjazdu oraz wytycznych organizatora szkolenia 

językowego (iDevelop Teacher Training w Sewilli) i Koordynatora Projektu, 

e.) pełnego i aktywnego udziału w zagranicznym szkoleniu  

f.) przygotowania raportu, (według wytycznych Agencji Narodowej np. poprzez 

wypełnienie formularzy Mobility Tool), zredagowania opisu dobrych 

praktyk/pisemnej relacji ze szkolenia, opracowaniu materiałów 

dydaktycznych, udziału we wdrażaniu rezultatów projektu, ich ewaluacji 

i upowszechnianiu,  

g.) bieżącego informowania Koordynatora Projektu o wszystkich zdarzeniach, 

mogących zakłócić udział w projekcie i/lub szkoleniu oraz usprawiedliwienia 

ewentualnych nieobecności na zajęciach, 

h.) pokrycia ze środków własnych szkód i dodatkowych kosztów wynikających 

z  winy uczestnika wyjazdu (nadbagaż, zmiana biletu lotniczego, rezygnacja 

z  wyjazdu, dodatkowe ubezpieczenie itp.) lub kosztów przekraczających 

zaplanowane w projekcie wsparcie indywidualne. 

i.) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego przestrzegania, 

j.) regularnego komunikowania się z Koordynatorem Projektu i organizatorem 

szkolenia,  

k.) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uczestnika projektu - dane osobowe 

będą przetwarzane przez realizatora projektu i organizatora zagranicznego 

szkolenia wyłącznie w celu udzielenia wsparcia w realizacji projektu, 

ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach projektu.  

2. Udzielenie wsparcia w ramach projektu ustaje w przypadku:  

a.) zmiany miejsca zatrudnienia przez uczestnika / uczestniczkę projektu przed 

wyjazdem, 

b.) zaistnienia przyczyn zdrowotnych, które mogą uniemożliwić pełne 

uczestnictwo w projekcie (np. ciąża, długotrwała choroba), 

c.) rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.  

III. Rekrutacja 

1. Rekrutacja do udziału w projekcie rozpocznie się 15 czerwca 2016 r., a zakończy 27 

czerwca 2016r. Rekrutacja odbywać się będzie w zgodzie z Politykami 

Horyzontalnymi Unii Europejskiej oraz polityką równych szans, w tym równości płci i 



szans osób w różnym wieku. W wyniku procesu rekrutacji zostanie wyłonionych 10 

(dziesięciu) uczestników projektu; w przypadku większej liczby osób spełniającej 

kryteria, zostanie stworzona lista rezerwowa. 

2. Zainteresowane osoby powinny złożyć w sekretariacie Ośrodka Wniosek w formie 

listu motywacyjny wg podanego wzoru w terminie do 20 czerwca 2016r. 

3. Wniosek będzie podlegał ocenie formalnej i merytorycznej. 

4. Do przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosków zostanie powołana przez 

Dyrektora Ośrodka dwuosobowa Komisja Rekrutacyjna, złożona z pracowników 

Ośrodka. 

5. W proces podejmowania decyzji o kwalifikacji aplikujących osób do udziału w 

projekcie i zagranicznym szkoleniu zaangażowani będą mężczyźni i kobiety. Ocena 

wniosków zostanie dokonana nie później niż 24 czerwca 2016r. na podstawie analizy 

listów motywacyjnych zgodnie z  następującymi kryteriami: 

a. znajomość języka angielskiego. Ponieważ szkolenia odbywać się będą w 

języku angielskim uczestnik projektu powinien wykazać się znajomość języka 

w stopniu umożliwiającym aktywny udział w szkoleniach. Osoby legitymujące 

się dokumentem znajomości j. angielskiego na poziomie od B2 otrzymują 

maksymalną liczbę pkt. rekrutacyjnych Osoby nie mające udokumentowanej 

znajomości języka angielskiego mogą przystąpić do testu sprawdzającego 

przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną. 

Punkty rekrutacyjne od 0-20. 

b. Dotychczasowe zaangażowanie w opracowanie projektu oraz w działania z 

nim związane- dodatkowe 5 punków rekrutacyjnych. 

c. Dotychczasowy udział w projektach międzynarodowych- dodatkowe 5 

punktów rekrutacyjnych. 

d. Propozycje zaangażowania w opracowanie materiałów, wykorzystanie 

rezultatów i  ich upowszechnienie – 0-10 pkt. 

e. Udział w doskonaleniu zawodowym w ostatnich dwóch latach szkolnych – 0-5 

pkt. 

6. Dodatkowo przy ocenie wniosków zostaną uwzględnione czynniki równościowe tak, 

aby stworzyć równe szanse osobom z dłuższym stażem zawodowym. 

7. W celu zapewnienia udziału w projekcie pracowników wszystkich placówek 

wchodzących w skład Ośrodka, Komsja Rekrytacyjna na podstawie ww. kryteriów 

sporządzi listę kwalifikacyjną oraz dokona kwalifikacji uczestników w podziale na: 

Szkołę Podstawową, Gimnazjum, Szkoły Ponadgimnazjalne, Grupy Wychowawcze 

oraz pozostałych pracowników pedagogicznych. 

8. Pracownicy uczący w dwóch typach placówek mogą wnioskować o udział w dwóch 

szkoleniach. 

9. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem Protokołu z rekrutacji 

10. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do dnia 24 czerwca 2016r., informacje o 

wynikach naboru zostaną przekazane każdej zainteresowanej osobie indywidualnie 

oraz podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 

internetowej Ośrodka. Pełna dokumentacja projektu będzie się znajdować w  miejscu 



wskazanym przez Przewodniczącego Komisji przez cały okres trwania projektu oraz 

co najmniej dwa lata po jego zakończeniu. 

IV. Postanowienia końcowe  

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora SOSzW 

w Złotoryi i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji Projektu.  

2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji. 

3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

4. Ostateczna interpretacja Regulaminu Rekrutacji należy do Dyrektor Ośrodka.  

 


