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§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa ogólne założenia i cele projektu.
Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu.
Koordynatorem projektu jest mgr Katarzyna Milewska, Dyrektor Zespołu Szkół mgr Agnieszka
Żak, mgr Magdalena Bonar
§ 2.
INFORMACJE O PROJEKCIE
Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach „Mobilność
kadry edukacji szkolnej“ pod nazwą „Nasza mobilność- szansą na wiedzę i większy rozwój naszych
uczniów“ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”,
którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Projekt będzie realizowany od 03. 09. 2018 do 02. 07. 2020 r. - 20 miesięcy
Projekt skierowany jest do nauczycieli Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach
chętnych do rozwijania swoich kompetencji językowych, zainteresowanych doskonaleniem
warsztatu metodycznego, a także gotowych do podejmowania działań nowatorskich.
Projekt ma na celu:
 podniesienie poziomu nauczania m.in. wyników egzaminów zewnętrznych,


Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.



Zwiększenie liczby projektów międzynarodowych.



Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez doskonalenie zawodowe nauczycieli i
podnoszenie ich kwalifikacji w szczególności w obszarze stosowania metody CLIL oraz
wykorzystania ICT.



Dążenie do wielojęzyczności.



Zmiana metod pracy tj. wprowadzanie elementów języka obcego na zajęciach edukacyjnych
wykorzystując metodę Content and Language Integrated Learning CLIL.



Dostosowanie programów nauczania kół przedmiotowych w celu wykorzystania elementów
metody CLIL.



Wsparcie dla uczniów uzdolnionych lingwistycznie.



Stosowanie w umiejętny i efektywny sposób ICT na wszystkich przedmiotach
edukacyjnych.



Stosowanie najnowszych metod i technik nauczana języka angielskiego.



Wzrost motywacji do nauki wśród uczniów.



Rozwijanie kreatywności i innowacyjności.
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Tolerancja i otwartość wobec innych kultur i narodów.



Poszerzenie wiedzy o różnorodnych systemach edukacji w Europie.



Udoskonalenie umiejętności zarządzania placówką.



Podejmowanie współpracy międzynarodowej poprzez uczestnictwo w programach
europejskich Erasmus + oraz eTwinning.



Rozwijanie umiejętności w zakresie komunikacji w języku obcym.



Wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów oraz kadrą zarządzającą.



Nawiązywanie kontaktów międzynarodowych.



Poszukiwanie możliwości w których uczniowie oraz nauczyciele będą wykorzystywać
swoje umiejętności językowe w praktyce.



Wzrost zaangażowania nauczycieli i uczniów w europejskie programy mobilnościowe.



Utrwalanie i rozwijanie w opinii środowiska lokalnego obrazu szkoły jako aktywnej i
dynamicznie rozwijającej się instytucji oświatowej, która w swojej pracy z uczniami
wykorzystuje najnowsze narzędzia techniczne i organizacyjne oraz stara się być instytucją
otwartą na świat, pozwalającą dawać swoim wychowankom dobre wzory obecności i
działania w świecie różnorodnym i wielokulturowym.



Przygotowanie uczniów do roli obywateli wielonarodowego, wielokulturowego i
wielojęzycznego społeczeństwa europejskiego.
Włączenie zdobytego doświadczenia i nabytych kompetencji pracowników uczestniczących
w projektach do planu strategicznego rozwoju szkoły w przyszłości.



Projekt przewiduje wyjazdy zagraniczne nauczycieli w celu odbycia szkoleń językowych,
językowo–metodycznych (ICT, przedsiębiorczość w szkole) oraz obserwacji typu Job shadowing i
teaching assignment, w celu poznania dobrych praktyk w zakresie pracy dydaktycznowychowawczej w szkołach wielokulturowych, o podobnych profilach oraz dzielenia się swoimi
doświadczeniami.
Wyjazdy zagraniczne poprzedzone będą przygotowaniem językowo-kulturowym.
Językiem projektu jest język polski, natomiast językiem komunikacji język polski oraz język
angielski.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
§3
ZASADY REKRUTACJI
Uczestnikami projektu mogą być osoby zatrudnione w Zespole Szkół w Jelczu-Laskowicach
wybrani spośród zatrudnionych w danym roku szkolnym nauczycieli :
- mają motywację do podnoszenia kwalifikacji;
- są zaangażowani w pracę na rzecz szkoły oraz realizację projektów szkolnych, współpracę szkoły
z instytucjami zewnętrznymi, organizację dodatkowych przedsięwzięć na rzecz uczniów;
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- chcą wdrażać w pracy nabyte w czasie szkolenia umiejętności;
- deklarują aktywne włączanie się w upowszechnianie efektów szkolenia;
Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem równych szans, w tym zasady równości płci, wieku oraz
stażu
pracy.
Pierwszeństwo
będą
miały
osoby
posiadające
orzeczenie
o niepełnosprawności.
Kandydaci, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego, zapoznają się niniejszym regulaminem.
Projekt zakłada rekrutację:
 10 uczestników na 5 dniowy kurs języka angielskiego
 3 uczestników na 5 dniowy kurs ICT- uczenie się poprzez działanie
 2 uczestników na 5 dniowy kurs Przedsiębiorczość w szkole- podejście eksperymentalne
 9 uczestników obserwacji job shadowing
 1 uczestnika teaching assignment
Niniejszy regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.
Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwych formularzach (załącznik nr 1),
opatrzone datą i podpisem kandydata.
Nauczyciele zainteresowani udziałem w projekcie przedłożą do koordynatora projektu pani
Katarzyny Milewskiej wypełnioną ankietę rekrutacyjną (załącznik nr 1 do regulaminu). Ostateczny
termin złożenia ankiety upływa z dniem 30.09.2018. Do ankiety należy dołączyć deklarację
uczestnictwa (załącznik nr 2 do regulaminu).
Wyboru uczestników projektu, na podstawie analizy dokumentów zgłoszeniowych dokonuje
Komisja Rekrutacyjna powołana stosownym zarządzeniem Dyrektora Szkoły.
Rekrutację właściwą poprzedzą działania informacyjno-promocyjne w postaci informacji
zamieszczanych na tablicy ogłoszeń w szkole w pokoju nauczycielskim, a także poprzez informację
przekazywaną w trakcie spotkań bezpośrednich z potencjalnymi uczestnikami projektu (rada
pedagogiczna).
W trakcie rekrutacji zapewniony zostanie równy dostęp do uczestnictwa w projekcie kobiet i
mężczyzn.
Rekrutacja do projektu odbędzie się w następujących etapach:
a) Powołanie przez Dyrektora Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach komisji
rekrutacyjnej.
b) Poinformowanie potencjalnych uczestników o założeniach projektu oraz warunkach udziału:
- zorganizowanie spotkania informacyjnego dla potencjalnych uczestników projektu,
c) Przeprowadzenie rekrutacji:
- przyjmowanie i weryfikacja formalna formularzy zgłoszeniowych – koordynator projektu,
- kwalifikacja uczestników projektu zgodnie z ustalonymi kryteriami wyboru - komisja
rekrutacyjna.
Komisja Rekrutacyjna wybierze osoby, które w największym stopniu spełniają
kryteria uczestnictwa:
- motywacja do podnoszenia kwalifikacji (0-5 pkt.),
- zaangażowanie w życie szkoły oraz realizację projektów i inicjatyw szkolnych i pozaszkolnych
(np. : współpraca szkoły z instytucjami zewnętrznymi, organizacja dodatkowych przedsięwzięć na
rzecz uczniów, organizacja i udział w konkursach, turnieje, inne wydarzenia, pozyskiwanie
sponsowrów, inne) (0-10 pkt.),
- chęć wdrażania w pracy nabytych w czasie szkolenia umiejętności i upowszechnianie efektów
szkolenia (0-10 pkt.),
W przypadku kiedy kilka osób spełnia te same kryteria selekcji, decyduje kolejność
zgłoszeń.
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Komisja rekrutacyjna jest odpowiedzialna za stworzenie listy uczestników szkolenia zagranicznego
oraz stworzenie listy rezerwowej kandydatów, którzy spełniają wymogi uczestnictwa w projekcie i
będą kwalifikowani w przypadku rezygnacji osób z listy uczestników wymiany doświadczeń.
Poinformowanie kandydatów o wynikach naboru nastąpi w dniu 08.10.2018
Do 10.10.18 każdy kandydat ma prawo odwołać się od decyzji Komisji rekrutacyjnej. Komisja
rekrutacyjna ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania w ciągu dwóch dni ( tj. do 12.10.18 i
w przypadku decyzji pozytywnej- zmiany wyników rekrutacji.
Z pracy zespołu zostanie sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska
oraz podpisy członków komisji, jak również listę nauczycieli zakwalifikowanych do wyjazdu. Ww.
lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.
§4
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Nauczyciele przystępujący do projektu składają pisemną deklarację uczestnictwa w projekcie i
wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami projektowymi.
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;
 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;
 Godnego wypełniania swoich obowiązków na forum międzynarodowym.
 Zadeklarowanie uczestniczenia w projekcie zobowiązuje nauczyciela do aktywnego
podejmowania działań projektowych przez cały okres jego realizacji.
§5
ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
Nauczyciel ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie po złożeniu pisemnego oświadczenia o
rezygnacji potwierdzonego własnoręcznym podpisem.
W przypadku rezygnacji nauczyciela zakwalifikowanego na wyjazd zagraniczny, w wyjeździe
uczestniczyć będzie nauczyciel z listy rezerwowej, którego kwalifikacje oraz stopnień znajomości
języka angielskiego są zbliżone do kwalifikacji i poziomu językowego uczestnika składającego
rezygnację. Jeżeli przed podjęciem decyzji o rezygnacji zostały dokonane płatności na nazwisko
pierwotnie wybranego uczestnika, uczestnik rezygnujący z wyjazdu jest zobowiązany zwrócić
przyznane środki finansowe projektu i ponieść wszelkie koszty finansowe powstałe na skutek
zmiany nazwiska na bilecie lotniczym czy odwołania rezerwacji.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Koordynator Projektu ma prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku
zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
2. 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.
3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora Projektu oraz na stronie internetowej
szkoły w zakładce PO WER
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