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REGULAMIN REKRUTACJI 
 

Uczestników projektu.: „ Szkoła otwarta na przyszłość”, w ramach programu „ERASMUS+”, sektor 
Edukacja Szkolna, KA122-SCH - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności 

uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej 
Projekt nr 2022-1-PL01-KA122-SCH 000069574 
Czas realizacji: od 02.11.2022 do 01.05.2024 r. 

 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu „ Szkoła otwarta na przyszłość”. 
2. Projekt umożliwia naukę i doskonalenie języków obcych oraz opanowanie nowych aktywnych 

metod nauczania języków obcych ponadto umożliwi uczestnikom praktyczne wykorzystanie   
w   rozwoju zawodowymi osobistym zdobytej  wiedzy  i  umiejętności,  zwiększy motywację   
do   samodoskonalenia   zawodowego   oraz   przyczyni   się   do   podwyższenia   aspiracji 
zawodowych i osobistych. 

3. Rezultatami  projektu  będą  rozwój zawodowy  i osobisty uczestników  projektu, adaptacja  
najlepszych praktyk oraz transfer wiedzy podnosząc tym samym jakość pracy z młodzieżą 
Zespołu Szkół im. Jan Kilińskiego. 

4. Niniejszy regulamin i dokumenty rekrutacyjne dostępna są w: 
- sekretariacie szkoły, 
- na stronie internetowej szkoły - działania międzynarodowe. 
 

§ 2 INFORMACJE O PROJEKCIE 
1. Projekt „ Szkoła otwarta na przyszłość”, realizowany jest w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego 

w Krapkowicach od 02.11.2022 do 01.05.2024 r., tj. 18 miesięcy. 
2. Projekt realizowany będzie przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach 

programu ERASMUS+”, sektor Edukacja Szkolna, KA122-SCH - Krótkoterminowe projekty na 
rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej, Projekt nr 2022-1-PL01-
KA122-SCH 000069574 

3. Projekt przewiduje wyjazd 7 nauczycieli, w tym 3 nauczycieli języków obcych oraz 4 
nauczycieli innych przedmiotów 

4. W ramach projektu przewidywane są wyjazdy szkoleniowe o długości minimum 14 dni dla 
jednego uczestnika. 

5. Czas trwanie kursu to 10 dni roboczych podczas udziału w kursie oraz 2 dni weekendowe i 2 
dni na podróż. 

6. Językiem projektu będzie język polski, natomiast językiem komunikacji z poszczególnymi 
szkołami, język polski oraz język angielski i niemiecki. 

7. Projekt skierowany jest do nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w 
Krapkowicach  chętnych do rozwijania swoich kompetencji językowych oraz umiejętności w 
zakresie pracy z uczniami  liceum, a także gotowych do podejmowania działań nowatorskich. 

8. Środki finansowe związane z udziałem w projekcie zapewnia szkoła w oparciu o 

dofinansowanie ze środków finansowych Komisji Europejskiej w ramach programu 

ERASMUS+”, sektor Edukacja Szkolna, Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 

zgodnie z wytycznymi KE w tym zakresie. 

9. Dyrektor szkoły wyznaczy z pośród zakwalifikowanych nauczycieli koordynatora projektu, 

którego zadaniem będzie dbałość o rzetelność, sumienność, terminowość  wykonania zadań 

związanych z przygotowaniem projektu do konkursu.  

10. Osoby zakwalifikowane do projektu objete są wsparciem finansowym i organizacyjnym szkoły 

oraz w zakresie przygotowania językowo-kulturowego przed wyjazdem na kurs. 
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11. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do udzielenia zgody na przetwarzanie swoich 

danych osobowych, brak zgody uniemożliwia podpisanie umowy finansowej i tym samym 

oznacza to, rezygnację z projektu.  

12. W projekcie mogą brać udział nauczyciele mający zatrudnienie w Zespole Szkół im. Jana 

Kilińskiego w Krapkowicach w trakcie trwania projektu tj. od 02.11.2023 do 01.05.2024 r.  

13. Uczestnik projektu zobowiązany jest  do kontynuacji zatrudnienia w Zespole Szkół im. Jana 

Kilińskiego w trakcie trwania projektu. W przypadku rezygnacji z pracy, wszelkie nierozliczone 

zobowiązania finansowe z tego powodu pokrywa uczestnik projektu.  

14. W ramach projektu realizowane będą mobilności do poszczególnych krajów: 

a. Malta – jeden uczestnik, 

b. Niemcy – jeden uczestnik (podróż pociągiem) 

c. Cypr – jeden uczestnik, 

d. Hiszpania – dwóch uczestników,  

e. Austria – jeden uczestnik, 

f. Włochy – jeden uczestnik. 

 
§ 3  CELE PROJEKTU 

1. Podniesienie poziomu znajomości języków obcych nauczycieli przedmiotów ogólnych 

potwierdzonych certyfikatem.  

2. Wdrożenie na zajęciach lekcyjnych 6 nowych innowacyjnych metod i form pracy z uczniem, 

które wpłyną na wzrost efektywności nauczania i jakości pracy naszej szkoły. Wprowadzane 

metody oraz formy pracy mają również wykorzystywać zdobyte doświadczenie w pracy w 

środowisku międzynarodowym, w zakresie współpracy, wzmacniania procesów 

demokratycznych, tolerancji, wymiany doświadczeń. 

3. Efektywne wykorzystanie bazy (pracownie komputerowe, multimedialne sale do nauki 

języków obcych, tablice i monitory interaktywne, studio nagrań) celem wpływu na 

osiągnięcia dydaktyczne oraz wpływ na osobisty rozwój ucznia. 

4. Wspieranie rozwoju ucznia jego zainteresowań, wdrażać go do permanentnego uczestnictwa 

w nauce. 

5. Wzmacnianie postawy prodemokratycznych. 

6. Zdobycie doświadczenia w pracy, w środowisku międzynarodowym. 

7. Umożliwienie nauki języków obcych (np. język angielski, niemiecki) nauczycielom starszego 

pokolenia, którzy w toku swojej edukacji mieli ograniczony dostęp do nauki  języków. 

8. Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie edukacji i wychowania oraz zarządzania 

zasobami kadrowymi podczas realizacji projektów międzynarodowych, np. wymian 

młodzieży. 

9. Rozwój umiejętności interpersonalnych oraz pracy w zespole, nabycie umiejętności 

społecznych i organizacyjnych środowisku międzynarodowym. 

10. Wzrost kompetencji językowych i międzykulturowych. 

11. Poznanie europejskich systemów edukacyjnych. 

12. Wdrażanie się do samokształcenia i doskonalenia zawodowego. 

13. Zdobycie certyfikatów oraz dokumentów Europass Mobilność. 

14. Wzrost prestiżu szkoły i jej konkurencyjności na rynku edukacyjnym. 

15. Podniesienie europejskiego wymiaru pracy szkoły. 
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§ 4 ZASADY REKRUTACJI 
W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie oraz zachowania zasad sprawiedliwej 
rekrutacji wobec wszystkich zainteresowanych projektem nauczycieli Zespołu Szkół im. Jana 
Kilińskiego w Krapkowicach, podjęte zostaną następujące działania: 
1. Poinformowanie nauczycieli o naborze uczestników projektu „ Szkoła otwarta na przyszłość” 

realizowanego w ramach programu ERASMUS + sektor Edukacja Szkolna, KA122-SCH - 
Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej 
na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim, na szkolnej stronie internetowej szkoły oraz 
Posiedzeniu Rady Pedagogicznej.  

2. Udział w projekcie jest dobrowolny, skierowany do obu płci. 
3. Rekrutacja do projektu trwa od 14.09.2022r. do 23.09.2022 r. 
4. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 26.09.2022 r. 
5. Wnioski rozpatruje trzyosobowa komisja w skład, w której wchodzą: Dyrektor Szkoły i 

Przedstawiciel Rady Pedagogicznej i osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły. 
6. Nauczyciele zainteresowani udziałem w projekcie złożą wypełniony formularz zgłoszeniowy 

(załącznik nr 1 do regulaminu), najpóźniej do 23.09.2022 r.  
7. W przypadku rezygnacji uczestnika z projektu udział w projekcie bierze kolejny kandydat z listy 

rekrutacyjnej, a w przypadku jego braku przeprowadzana jest następna rekrutacja. 
8. Komisja rekrutacyjna dokona oceny odpowiedzi w formularzu zgłoszeniowym w skali od 0 do 5 

pkt. 
9. Wybór 7 kandydatów zostanie dokonany na podstawie uzyskanych punktów w fazie 

weryfikacyjnej formularz zgłoszeniowy, a w przypadku równej ilości punktów decyzję o udziale w 
projekcie podejmie Dyrektor szkoły. 

10. Odwołanie się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej: uczestnik w terminie do 7 dni może się odwołać 
od decyzji Komisji do Dyrektora Szkoły, który ma 7 dni na rozpatrzenie sprawy. 

 
§ 5 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Uczestnik zobowiązuje się do: 
a. przestrzegania regulaminu uczestnictwa w projekcie, 
b. regularnego uczestniczenia we wszystkich spotkaniach organizowanych przez 

koordynatora w celu omówienia celów postępu realizacji projektu, 
c. terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań, 
d. tworzenia i opracowywania materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych 

działań przewidzianych w projekcie, 
e. promowania projektu wśród społeczności szkolnej i lokalnej oraz na skalę 

międzynarodową, 
f. doskonalenia znajomości języka angielskiego i niemieckiego, warsztatu metodycznego 

oraz umiejętności tik, 
g. uczestniczenie w pracach nad upowszechnianiem projektu i jego rezultatów, ewaluacją 

projektu, i innych wynikających z bieżących potrzeb realizacji projektu, 
h. godnego wypełniania swoich obowiązków na forum międzynarodowym. 

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnych certyfikatów szczepień wymaganych w 
kraju realizacji projektu oraz w krajach tranzytowych, ze szczególnym uwzględnieniem szczepień 
przeciwko Covid-19. 

3. Ważność certyfikatu szczepień dotyczących Covid-19 powinna obejmować termin od pierwszego 
dnia podróży do momentu powrotu do kraju. 

4. Uczestnik projektu ma niezwłocznie zgłosić: 
a. Pojawiające się problemy związane z organizacją mobilności, 
b. Rezygnację z uczestnictwa z udziału w projekcie.  

5. Uczestnik zobowiązany jest do wyboru kursu zgodnie z założeniami projektu w krajach 
wymienionych w §2, pkt.14 oraz stosowania środków transportu wynikających z założeń 
projektu.  
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6. W przypadku chęci zmiany kraju realizacji mobilności uczestnik powinien niezwłocznie zgłosić 
ten fakt koordynatorowi projektu, który uzgodni taką możliwość z opiekunem projektu 
wyznaczonym przez FRSE. 

7. Każdy uczestnik ma obowiązek przestrzegać zapisu niniejszego regulaminu oraz innych zasad i 
umów wynikających z realizacji programu Erasmus+ w szkole oraz podpisywanych umów.  

8. W przypadku nieprzestrzegania ustalonych zasad w regulaminie i procedurach szkolnych oraz 
wytycznych programu Erasmus+, uczestnik zobowiązany jest pokryć koszty wynikających z 
działań uczestnika łamiących zasady, procedury i wytyczne programu Erasmus+. 
 

§ 6 REZYGNACJA UCZESTNIKA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w 

przypadku gdy: 
a. rezygnacja zostanie złożona na piśmie do Dyrektora Szkoły w terminie do 7 dni po 

zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny lub rezygnacja następuje w 
przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych do momentu zakupienia 
biletów lotniczych, rezerwacji hotelu czy opłaty za kurs, 

2. W przypadku rezygnacji po zakupie biletów lotniczych nauczyciel, kosztów z rezerwacją hotelu czy 
opłat za kurs nauczyciel ponosi koszty przebookowania biletu na inną osobę, zgodnie z 
wystawionym przez linie lotnicze rachunkiem, (szacunkowa wartość zgodnie z regulaminem 
przewoźnika) jak również koszty zmiany uczestnika kursu czy zmiany rezerwacji hotelu. 

3. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zdaniach projektowych uczestnik zobowiązany jest 
do niezwłocznego zwrotu otrzymanych materiałów. 

 
 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Dyrektor Szkoły zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w 

przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego. 
2. W przypadkach spornych sytuacji, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego 

regulaminu, a dotyczących udziału w projekcie, decyzję podejmie komisja złożona z : 
dyrektora szkoły, przedstawiciela Rady Pedagogicznej i koordynatora projektu w oparciu o 
wytyczne KE dotyczących realizacji programu Erasmus+ lub innych instytucji 
odpowiedzialnych za nadzorowanie realizacji projektu. 
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ZAŁACZNIK Nr 1 
Formularz zgłoszeniowy  
do projektu „ Szkoła otwarta na przyszłość” realizowanego w ramach programu ERASMUS + sektor 
Edukacja Szkolna, KA122-SCH - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w 
sektorze edukacji szkolnej” realizowanego w terminie od 02.11.2022 r. do 01.05.2024 r. 
  
Część A – wypełnia kandydat/tka (pracownik) [część obowiązkowa, nie podlega zmianom] 

Dane podstawowe kandydata/tki 

Imię   

Nazwisko   

Płeć   

PESEL   

Data urodzenia   

Obywatelstwo   

Adres zamieszkania  
(ulica, kod pocztowy, miasto) 

  

Telefon kontaktowy   

Email   

Informacje o kandydacie/tce 

Stanowisko   

Staż pracy    

Rodzaj mobilności (zaznacz Twój wybór) 

Kurs językowy:   angielski/   niemiecki Kurs metodyczny 

 
 
 

………………….………….…………………………..…………. 

data i podpis kandydata/tki 
Część B – wypełnia kandydat(tka) 

lp. PYTANIE 
PUNKTY 

(wypełnia 
Komisja) 

1. 
Znajomość języków obcych  
(zaznacz właściwą odpowiedź) 

a) poziom A0  
b) poziom A1  
c) poziom B1  
d) poziom C1  

 

2. 

Proszę opisać działania związane z pracą związaną z tworzeniem projektu „Szkoła 
otwarta na przyszłość”, jeżeli w takich działaniach był udział. 

 
 
 
 
 
 

3. Proszę szczegółowo uzasadnić, dlaczego chciałby Pan / Pani wziąć udział w projekcie.  
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4. 

Proszę opisać, w jaki sposób zamierza Pan / Pani dzielić się wiedzą i umiejętnościami 
z innymi pracownikami szkoły. 

 
 
 
 
 
 

5. 

Aktywność przy pracach związanych z innymi projektami   
(zaznacz właściwą odpowiedź) 

 

 

6. 
Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole 
związanych organizacją i zarządzaniem pracy 
szkoły oraz projektami unijnymi  

tak (jakie?): 
 
 
nie 

 

punkty razem : 
 
 

 
 

 
………………………………………………………..………………. 

data i podpis kandydata(tki) 
 
Część C 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Oświadczam, że dane zawarte w ankiecie rekrutacyjnej są prawdziwe. 
 
Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Szkoła otwarta na przyszłość”, jest 
realizowany w ramach programu ERASMUS+”, sektor Edukacja Szkolna, KA122-SCH - 
Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej, Projekt 
nr 2022-1-PL01-KA122-SCH 000069574. 
 
Zgodnie z stawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 dla potrzeb rekrutacji przez Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego 
w Krapkowicach. 
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o projekcie drogą elektroniczną na podane konto e-mail 
w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz.U. Nr 144, poz. 1204). 
                                                         
                       
                                                                 Krapkowice,  
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…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                 miejscowość i data czytelny podpis kandydata 


