
Regulamin rekrutacji dla opiekunów-koordynatorów projektu

„Czy jesteśmy tacy sami?- polsko-portugalskie spotkania młodych Europejczyków”. 

Are we the same? – Polish – Portuguese meetings of young Europeans”.

REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH

 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ
UCZNIÓW NABÓR 2020

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KRYSPINOWIE

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji opiekunów- koordynatorów oraz zasady uczestnictwa

Opiekunów w mobilności zagranicznej w ramach  projektu:

 „Czy jesteśmy tacy sami?- polsko -portugalskie spotkania młodych Europejczyków”. Ponadnarodo-
wa mobilność uczniów.

 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  nabór 2020

Numer projektu 2020-1-PMU-3121

§ 2

Warunki uczestnictwa w projekcie

1. Opiekunami-koordynatorami projektu  mogą być osoby zatrudnione w Szkole Podstawowej
im. kard. Stefana Wyszyńskiego w  Kryspinowie  wybrani spośród nauczycieli, którzy:

 wyrazili chęć  opieki nad uczniami w ramach programu ponadnarodowa mobilność uczniów 

 są zaangażowani w pracę na rzecz szkoły oraz realizację projektów szkolnych, współpracę
szkoły z instytucjami zewnętrznymi, organizację dodatkowych przedsięwzięć na rzecz uczniów
i szkoły;

 znają język angielski lub inny język w stopniu komunikatywnym;  

2. W  celu  wzięcia  udziału  w  procesie  rekrutacji  należy  wypełnić  i  własnoręcznie  podpisać
„Formularz rekrutacyjny”, a następnie przekazać go do sekretariatu szkoły do 29.09.2021 r. 

§ 3

Szczegółowa procedura rekrutacji

1. Organizację procesu rekrutacji przeprowadzą autorzy projektu, zaś rekrutację – trzyosobowa
Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
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2. Rekrutację właściwą poprzedziły działania informacyjno-promocyjne w postaci informacji w
trakcie  spotkań  bezpośrednich  z  potencjalnymi  uczestnikami  projektu  w  zespołach  oraz
podczas Rady Pedagogicznej.

3. W  trakcie  rekrutacji  zapewniony  zostanie  równy  dostęp  do  uczestnictwa  w  projekcie
nauczycieli  Szkoły  Podstawowej  im.  Kard.  Stefana  Wyszyńskiego  w  Kryspinowie,  którzy
kwalifikują się do objęcia wsparciem (spełnią kryteria formalne – konieczne).

4. Rekrutacja do projektu odbędzie się w następujących etapach:

a) powołanie przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  im. kard. Stefana Wyszyńskiego w
Kryspinowie Komisji Rekrutacyjnej,

b) przeprowadzenie rekrutacji:

• przyjmowanie i weryfikacja formalna formularzy zgłoszeniowych (do 29 września 2021r. do
sekretariatu szkoły,

• kwalifikacja uczestników projektu zgodnie z ustalonymi kryteriami wyboru,

• decyzja Komisji Rekrutacyjnej,

• stworzenie listy uczestników  opiekunów,

• stworzenie listy rezerwowej kandydatów, którzy spełniają wymogi uczestnictwa w projekcie i
będą kwalifikowani w przypadku rezygnacji osób z listy uczestników.

5. Komisja  Rekrutacyjna  wybierze  osoby,  które  w  największym  stopniu  spełniają  kryteria
uczestnictwa  

• uzasadnienie chęci udziału (0-3 pkt.),

• zaangażowanie  w  życie  szkoły  oraz  realizację  projektów  szkolnych,  (współpraca  szkoły  z
instytucjami  zewnętrznymi,  organizacja  dodatkowych  przedsięwzięć  na  rzecz  uczniów,
(0-2 pkt.),

• znajomość nowoczesnych  technologii  informacyjno- komunikacyjnych ( 0-3pkt)

• znajomość  języka  angielskiego   lub  innego  języka  (w  stopniu  podstawowym  1  pkt,
komunikatywnym – 2 pkt, zaawansowanym- pkt 3 pkt, nie znam 0 pkt *)

• stopień  awansu  zawodowego  (  1  pkt  stażysta,  2  pkt  kontraktowy,  3  pkt  mianowany  4,
dyplomowany)

• wychowawstwo ( 1 pkt)

6. W  przypadku,  kiedy  kilka  osób  spełnia  te  same  kryteria  selekcji  decyduje  Komisja
Rekrutacyjna.

7. Poinformowanie kandydatów o wynikach naboru nastąpi w dniu 1.10.2021r.
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8. Do  5.10.2021r.   każdy  kandydat  ma prawo odwołać  się  od decyzji  Komisji  Rekrutacyjnej.
Komisja Rekrutacyjna ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania w ciągu dwóch dni (tj.
do 7.10.2021r.) i w przypadku decyzji pozytywnej – zmiany wyników rekrutacji.

9. Od ostatecznej decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.

§ 4

 Warunki uczestnictwa

1. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie z wybranymi opiekunami.

2. Zawarcie  z  opiekunami-   umowy  pomiędzy  organizacja  wysyłającą  a
opiekunem( przedstawicielem kadry pedagogicznej w ramach   projektu  Czy jesteśmy tacy
sami ?- Polsko – Portugalskie spotkania młodych Europejczyków” realizowanego w Projekcie
„Ponadnarodowa  mobilność  uczniów”  współfinansowanym  ze  środków  Europejskiego
Funduszu Społecznego wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych.

Odmowa  jej  podpisania  jest  równoznaczna  z  brakiem  możliwości  udzielenia  wsparcia  w
ramach projektu.

3. Rezygnacja  uczestnika  z  udziału  w  projekcie  jest  możliwa  przed  podpisaniem  umowy  o
odbycie mobilności w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz pod
warunkiem zastąpienia osobą z listy rezerwowej.

4. W  przypadku  rezygnacji  uczestników  z  udziału  w  projekcie  lub  w  wyniku  działania  „siły
wyższej”  dopuszcza  się  możliwość  rekrutacji  z  listy  rezerwowej  poza  ustalonymi  wyżej
terminami rekrutacji, z zachowaniem terminów realizacji pozostałych działań.

5. Każda  zakwalifikowana  osoba  zobowiązana  jest  wypełnić  zobowiązania  wynikające  z
harmonogramu .

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie zostaną określone w Umowie  między 
uczestnikiem – opiekunem a beneficjentem (szkołą).

2. Załączniki do regulaminu rekrutacji – załącznik nr 1: wzór „Formularza rekrutacyjnego”.
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