Regulamin rekrutacji do projektu „Z Herbertem w przyszłość” o numerze 2017-1-PL01KA101-036341 finansowanego w ramach programu Erasmus+ Sektor Edukacja
Szkolna; Akcja KA1 – Mobilność kadry edukacyjnej ze środków programu Erasmus+
Sektor Edukacja Szkolna
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz zasady uczestnictwa
w projekcie „Z Herbertem w przyszłość” finansowanego ze środków programu
Erasmus+ Edukacja Szkolna.
2. Projekt został przygotowany w celu umożliwienia kadrze nauczycielskiej XCIX Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie
doskonalenia kompetencji zawodowych poprzez szkolenia o wymiarze międzynarodowym.
Szkolenia zagraniczne umożliwią uczestnikom projektu rozwój w sferze zawodowej oraz
osobistej, wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sposób praktyczny w dalszej pracy
zawodowej, przyczynią się do podniesienia motywacji do samodoskonalenia zawodowego,
do podwyższania aspiracji zawodowych i osobistych. W konsekwencji projekt wpłynie
pozytywnie na funkcjonowanie szkoły, jej atrakcyjność na rynku instytucji edukacyjnych.
3. Rezultatami projektu będą rozwój zawodowy i osobisty uczestników projektu, adaptacja
najlepszych praktyk oraz transfer wiedzy.
§2
Warunki uczestnictwa w projekcie
1. Uczestnikami projektu mogą być nauczyciele, nauczyciele-dyrektorzy, pedagodzy,
nauczyciele-bibliotekarze zatrudnieni w XCIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie, którzy mają motywację do
podnoszenia kwalifikacji i spełniają następujące warunki:
1. zatrudnienie w szkole na podstawie mianowania w pełnym wymiarze godzin;
2. stopień awansu zawodowego - co najmniej nauczyciel mianowany;
3. staż pracy w oświacie - co najmniej 10 lat;
4. sprawne posługiwanie się komputerem;
5. posługiwanie się językiem angielskim przynajmniej w stopniu podstawowym;
6. udokumentowany udział w różnych formach doskonalenia;
7. umiejętność pracy zespołowej;
8. wysoki stopień kompetencji i kultury pedagogicznej;
9, gotowość do upowszechnienia efektów projektu.
Warunki dodatkowe:
1. dodatkowe kompetencje wynikające z zainteresowań, pasji nauczyciela;
2. doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych i/lub wymian międzynarodowych;
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3. nauczanie więcej niż jednego przedmiotu;
4. doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi;
2. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy wypełnić i własnoręcznie podpisać
„Formularz zgłoszeniowy”, a następnie przekazać go Dyrektorowi Szkoły, który powoła
komisję rekrutacyjną. Termin składania zgłoszeń upływa 15 października 2017 roku.
§3
Procedura rekrutacji
1. Organizację procesu rekrutacji przeprowadzi koordynator projektu, rekrutację przeprowadzi
trzyosobowa komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
2. Rekrutację właściwą poprzedziły działania informacyjne w postaci informacji
przekazywanych podczas Rad Pedagogicznych, a także poprzez informację przekazywaną
w trakcie spotkań bezpośrednich z potencjalnymi uczestnikami projektu.
3. W trakcie rekrutacji zapewniony zostanie równy dostęp do uczestnictwa w projekcie kobiet
i mężczyzn, pracowników XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Zbigniewa Herberta w Warszawie w Warszawie, którzy kwalifikują się
do objęcia wsparciem.
4. Komisja Rekrutacyjna wybierze osoby, które w najwyższym stopniu spełniają kryteria
uczestnictwa:
5. W przypadku, gdy kilka osób spełnia te same kryteria uczstnictwa, decyduje kolejność
zgłoszeń.
6. Proces rekrutacji zakłada:
− stworzenie listy uczestników mobilności,
− stworzenie listy rezerwowej kandydatów, którzy spełniają wymogi uczestnictwa
w projekcie i będą kwalifikowani w przypadku rezygnacji osób z listy uczestników
mobilności.
9. Poinformowanie kandydatów o wynikach naboru nastąpi w dniu 30 października 2017 roku.
§4
Warunki uczestnictwa w projekcie
1. Wypełnienie „Formularza zgłoszeniowego” przez kandydata do udziału w projekcie oraz
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami projektowymi.
2. Zawarcie z uczestnikami projektu umowy pomiędzy uczestnikiem mobilności zagranicznej
a organizacją wysyłającą w ramach programu Erasmus+ Edukacja szkolna akcja Mobilność
kadry edukacji szkolnej w ramach projektu „Z Herbertem w przyszłość”
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3. Uczestnikiem projektu zostaje osoba, która podpisała Formularz Zgłoszeniowy i została
zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.
5. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie jest możliwa bez konsekwencji, przed
podpisaniem umowy finansowej dotyczącej udziału w mobilności w ramach projektu.
Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie po podpisaniu umowy finansowej wiązać się
będzie z koniecznością zwrotu przez uczestnika wszelkich środków finansowych, które zostały
mu wypłacone.
6. W przypadku rezygnacji uczestników z udziału w projekcie dopuszcza się możliwość
rekrutacji z listy rezerwowej poza ustalonymi wyżej terminami rekrutacji, z zachowaniem
terminów realizacji pozostałych działań.
7. Każda zakwalifikowana osoba zobowiązana jest w ramach zaplanowanych działań
projektowych do wzięcia udziału w przygotowaniu językowo-kulturowym oraz spotkaniu
organizacyjnym.
§5
Obowiązki uczestnika
Uczestnik zobowiązuje się do:
− przestrzegania regulaminu uczestnictwa w Projekcie;
− regularnego uczestniczenia we wszystkich spotkaniach organizowanych przez
koordynatora w celu omówienia postępów realizacji projektu;
− terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań (szczególnie raportowania);
− tworzenia i opracowywania materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych działań
przewidzianych w projekcie;
− promowania projektu wśród społeczności szkolnej i lokalnej oraz na skalę
międzynarodową;
− doskonalenia znajomości języka angielskiego, warsztatu metodycznego oraz umiejętności
TIK;
− godnego wypełniania swoich obowiązków na forum międzynarodowym.
§6
Sposób organizacji wyjazdów zagranicznych
1. Projekt zakłada 4 mobilności:
− Udział w kursie Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminar
in FINLAND.
− Udział w kursie Curso de preparación al DELE, Centro Universitario CIESEComillas.
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− Udział w kursie Intensiv Deutschkurs und CLIL für Lehrer, EUROPASS Teacher
Academy, Berlin.
− Udział w kursie Advanced Language, Materials and Methodology, NILE, Norwich.
2. W ramach budżetu projektu uczestnicy mają zapewnione środki finansowe na odbycie
szkolenia zagranicznego: środki na podróż, wsparcie indywidualne (koszty zakwaterowania,
wyżywienia, dojazdów na zajęcia w miejscu realizacji kursu), środki na opłacenie kursu.
4. Mobilności zostały zaplanowane do realizacji od kwietnia 2028 r. do listopada 2018r.
§7
Postanowienia końcowe
1. Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie zostaną określone w Umowie
finansowej podpisanej pomiędzy instytucją wysyłającą a uczestnikiem projektu.
2. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu
w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
3. W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu,
a dotyczących udziału w projekcie, decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela
dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela znającego założenia
projektu.

Załączniki do regulaminu rekrutacji:
•

załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy
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